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6  Romeinse periode

Mieke Van de Vijver, Wim De Clercq, Annelies Storme, Koen Deforce, Peter Cosyns, Bieke Verhelst, Brigitte Cooremans &  
Kim Quintelier

6.1  Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de sporen en vondsten uit de Romeinse 
periode. Eerst worden de sporen gegroepeerd per context bespro-
ken: paalsporen en gebouwplattegronden, begravingen en graf-
velden, karrensporen en een wegtracé,  grachten, greppels en 
kuilen (fig. 6.1). Vervolgens komen de vondsten en de resultaten 
van het natuurwetenschappelijke onderzoek aan bod. Hierbij 
gaat het vooral om assessments die een eerste overzicht geven 
van de inhoud en de kwaliteit van alle aanwezige vondstcatego-
rieën. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een chronologisch 
overzicht en een interpretatie van de diverse sporen.

6.2  Contexten

6.2.1  Paalsporen & gebouwplattegronden

In het zuiden van Zone 3, op de zandrug ten zuiden van de grote 
natuurlijke depressie, bevonden zich een viertal gebouwplatte-
gronden die in de Romeinse periode te dateren zijn (fig. 6.2).

-Gebouw 1

Dit is het meest westelijk gelegen gebouw, gesitueerd net ten 
zuiden van de gebouwplattegrond uit de bronstijd. Het had een 
oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie, was tweeschepig en had 
een afmeting van 15 m bij 5,5 m (fig. 6.3). De structuur bestond 
uit een rij van vier nokstaanders (palen 320206, 320211, 320248 
en 320257) die telkens op 5 m van elkaar verwijderd lagen. Alle 
kuilen van de nokstaanders waren rechthoekig van vorm en had-
den eenzelfde oriëntatie als het gebouw zelf. De gemiddelde af-
meting bedroeg 123 bij 66 cm, met een gemiddelde diepte van 76 
cm. In de doorsnedes van de langste zijden is telkens één steile 
wand te zien, de oostelijke, en één schuin aflopende westelijke 
wand. Enkel bij 320248 is dit omgekeerd. De bodem was steeds 
vrij vlak tot licht komvormig.

Langs beide lange zijden zaten vier wandpalen, telkens een kop-
pel vormend met de andere wand (fig. 6.3). De paalsporen aan 
de noordelijke zijde waren van west naar oost: 320209, 320202, 
320268/320269 en 30247, aan de zuidelijke zijde van west naar 
oost: 320214, 320262, 320259, 320331. De twee oostelijke pa-

lenkoppels en het paalspoor in de zuidwestelijke hoek hadden 
een rechthoekige vorm, en de kuilen waren haaks georiënteerd 
op deze van de nokstaanders. De gemiddelde lengte en breedte 
waren respectievelijk 81 en 42 cm, de gemiddelde diepte 49 cm. 
Opvallend is dat voor bijna elk van deze paalsporen geldt dat 
de kant aan de binnenzijde van de plattegrond een steile, rechte 
wand had terwijl zich aan de buitenkant ook een vrij steile maar 
schuine wand bevond. De kuilen hadden een redelijk vlakke tot 
komvormige bodem. De overige drie wandpalen waren anders 
van vorm, zij leken uit twee delen te bestaan. Enerzijds een recht-
hoekig deel, anderzijds een ovaal of rechthoekig deel dat daar 
vlak langs lag zodat er een L-vorm gecreëerd werd. Het diepste 
punt van deze sporen, gemiddeld 64 cm, lag telkens in de hoek 
van de L-vorm. De westelijke kant had telkens een schuine in-
steek, de oostelijke zijde was steil. Bij de doorsnedes haaks daar-
op was opnieuw een steile kant te zien aan de binnenzijde van 
de plattegrond, de schuine insteek situeerde zich aan de buiten-
zijde. Net zoals bij de nokpalen was de bodem vrij vlak.

De afstand tussen de rij wandpalen en de rij nokstaanders be-
droeg ongeveer 2,5 tot 2,75 m. De wandkoppels waren niet ge-
lijkmatig verspreid ten opzicht van de rij nokpalen: de eerste pa-
lenkoppels aan beide zijden situeerden zich ongeveer 1 m naar 
binnen ten opzichte van de uiterste nokpalen, de twee middelste 
palenkoppels bevonden zich tussen de twee middelste nokpalen 
in, ook telkens ongeveer 1 m verspringend.

Naast deze dragende nok- en wandpalen bevonden zich nog tal 
van andere, veelal kleinere, paalsporen binnenin deze platte-
grond (fig. 6.4). Jammer genoeg kunnen er aan de hand van deze 
bijkomende sporen geen verdere conclusies getrokken worden 
betreffende de interne organisatie binnen het gebouw. Er zijn 
een aantal paalsporen die zich vlak langs of in de wanden leken 
te situeren. Voor de noordelijke wand zijn dit van west naar oost 
de sporen 320208, 320207, 320205, 320256, 320254, 320253 en 
320244, en voor de zuidelijke wand 320273, 320261, 320330 en 
320326. Ook op de as van de nokstaanders bevonden zich een 
aantal sporen: 320212, 320264, 320252. Het lijkt erop alsof deze 
drie sporen zich telkens in het midden tussen de nokstaanders 
bevonden. De paalsporen 320212 en 320252 zijn vrij klein, met 
een diameter van respectievelijk 26 en 20 cm, en een diepte van 
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Fig. 6.2 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuiden van Zone 3, met de lokalisatie van de 
vier gebouwen met geassocieerde grachtstructuren en van Grafveld 2.
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Fig. 6.4 Terreinopname van Gebouw 1 na het couperen van de paalkuilen. Zicht vanuit het oosten.

Fig. 6.3 Detailplan van de plat-
tegrond van Gebouw 1 met cou-
pes van alle paalsporen.
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12 en 15 cm. Spoor 320264 was 89 cm lang, 35 cm breed en 40 cm 
diep. Verspreid binnen de plattegrond werden nog een aantal 
andere sporen aangetroffen381.

Alle sporen hadden een heterogene, bruingrijze vulling soms 
met beige vlekken en vaak met ijzerconcreties. In verschillende 
sporen werden aardewerkfragmenten gevonden, in totaal goed 
voor 227 scherven waarvan 162 van handgevormd en 65 van ge-
draaid aardewerk (zie verder).

Op houtskool gerecupereerd uit drie verschillende paalsporen, 
werden drie radiokoolstofdateringen uitgevoerd (zie verder). De 
dateringen van de nokstaanders geven beiden een resultaat tus-
sen de late 1ste eeuw en vroege 3de eeuw n. Chr. De datering van 
het staal uit de wandpaal geeft een resultaat in de 4de tot 3de 
eeuw v. Chr., wellicht een residueel houtskoolfragment dat in het 
paalspoor terecht gekomen is.

In de onmiddellijke omgeving van de noordoostelijke zijde van 
het gebouw bevonden zich nog een vijftiental kleine paalspo-
ren382. Het bleek echter onmogelijk hierin een configuratie te her-
kennen. Ze bevonden zich tussen de plattegrond van Gebouw 
1 en de deze uit de bronstijd. In geen van deze sporen werden 
vondsten aangetroffen, ze zouden dus zowel uit de Romeinse 
periode als uit de bronstijd kunnen dateren.

-Gebouw 2

Een tweede plattegrond bevond zich ongeveer 40 m ten oosten 
van gebouw 1 (fig. 6.2). De oriëntatie is opnieuw oostnoordoost-
westzuidwest, maar het grondplan is éénschepig. Het had een 

381 Spoornummers 320213, 320272, 320204, 320272, 320119, 320265, 320266, 320267, 321118, 321121, 320258 en 320251.

382 Spoornummers 320308, 320309, 320310, 320311, 320318, 320319, 320321, 320322, 320323, 320324, 320325, 320327, 320328 en 320329.

lengte van ongeveer 17 m en een breedte van ongeveer 7 m (fig. 
6.5).

De lange zijden van Gebouw 2 bestonden uit acht paalsporen 
die zich langs beide zijden symmetrisch ten opzichte van elkaar 
bevonden. Voor de noordelijke zijde zijn dat van west naar oost 
de sporen 320450, 320449, 320448, 320447, 320446, 320445, 
320442 en 340443 (fig. 6.6). Ze waren gemiddeld 87 cm lang, 
67 cm breed en 26 cm diep. De sporen van de zuidelijke zijde 
van west naar oost zijn 320451, 320452, 320453, 320454, 320463, 
320462, 320461/320460 en 320458. Ze hadden een gemiddelde 
lengte , breedte en diepte van respectievelijk 88 cm, 73 cm en 21 
cm. Spoor 320461 oversneed 320460, en kan misschien duiden 
op een versteviging of herzetting van de paal. De paalsporen be-
vonden zich telkens op een afstand van ongeveer 1,5 à 2 m van el-
kaar, behalve in het midden van de plattegrond, daar verdubbel-
de de afstand tussen de paalsporen plots tot 4 m. In de zuidelijke 
zijde bevond zich in deze opening op 1 m afstand van 320463 
paalspoor 320464. Net ten noorden daarvan, dus aan de bin-
nenzijde van de plattegrond, werd spoor 320805 aangetroffen. 
De bredere opening in het midden van de lange zijden suggereert 
een ingang. In de korte zijden werd enkel aan de oostelijke kant 
een paalspoor opgegraven dat zich 2 m ten zuiden van de noord-
oostelijke hoek bevond, spoor 320444. Uit de paalsporen van 
deze plattegrond werden enkele scherven Romeins aardewerk 
gerecupereerd, waarvan de meerderheid handgevormd bleek te 
zijn (zie verder).

Op houtskoolstalen van deze gebouwplattegrond werden drie 
14C-dateringen uitgevoerd. De resultaten geven een datering aan 
tussen de tweede helft van de 1ste en de eerste helft van de 3de 
eeuw n. Chr. (zie verder).

Fig. 6.5 Terreinopname van Gebouw 2. Zicht vanuit het oosten.
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-Gebouw 3

De derde gebouwplattegrond uit de Romeinse periode bevond 
zich ongeveer 65 m ten zuidoosten van Gebouw 2 (Fig. 6.2). 
Deze plattegrond had een zuivere oost-west oriëntatie, was op-
nieuw éénschepig, maar was met een afmeting van 6 bij 4,5 m 
wel heel wat kleiner (fig. 6.7). Elke zijde bestond uit vier paalspo-
ren (noordelijk: 320694, 320693, 320702 en 320703, zuidelijk: 
320705, 320706, 320707 en 320708) (fig. 6.8). Alle paalsporen 
hadden een rechthoekige vorm met afgeronde hoeken en waren 
noord-zuid georiënteerd. De vulling bestond steeds uit licht he-
terogeen (som donker-)grijsbruin zand. De gemiddelde lengte en 
breedte waren respectievelijk 69 en 51 cm, de gemiddelde diepte 
bedroeg 45 cm. Ongeveer in het midden van de westelijke korte 
zijde werd een groter spoor opgegraven met een afmeting van 
102 bij 100 cm dat tot 42 cm diep bewaard was. De vulling was 
zeer gelijkaardig als deze van de wandconstructies. De paalspo-
ren leverden in totaal een vijfentwintigtal Romeinse scherven 
op, de meeste bleken van handgevormd aardewerk afkomstig te 
zijn (zie verder).

Uit de vulling van de paalsporen werden twee houtskoolstalen 
geselecteerd voor een radiokoolstofdatering (zie verder). Eén van 
de resultaten ligt echter zeer ver van de verwachting, en is niet 
te rijmen met het archeologische materiaal dat in de sporen ge-
vonden werd. Wellicht is dit te wijten aan residueel materiaal. 
De tweede datering met een resultaat tussen 138 en 336 cal AD 
valt wel binnen de Romeinse periode, en wijst op een wat jongere 
aanvangsdatum dan Gebouw 1 en Gebouw 2.

-Gebouw 4

Een tachtigtal meter oostelijk van Gebouw 3 werd een vierde 
gebouwplattegrond opgegraven (fig. 6.2). De plattegrond was op-
nieuw éénschepig, was noordoost-zuidwest georiënteerd en on-
geveer 12 m lang en 7 m breed (fig. 6.9). De noordwestelijke zijde 
bestond uit zeven paalsporen: 320823, 320822, 320821, 320820, 
320819, 320829 en 320831 (fig. 6.10). De tegenoverliggende zijde 
was wellicht het spiegelbeeld hiervan, behalve dat de vermoede-
lijke tegenhangers van 320822 en 320821 niet geregistreerd kon-
den worden doordat ze verstoord werden door diepe karrenspo-
ren (320824) en dat de tegenhanger van 320831 in plaats van één 
groot spoor twee kleinere paalsporen waren. In totaal zijn aan de 
zuidoostelijke zijde zes paalsporen opgegraven: 320825, 320832, 
320833, 320839, 320840 en 320841. De paalkuilen waren vrijwel 
allemaal rechthoekig, met een gemiddelde lengte en breedte van 
respectievelijk 112 en 72 cm, en gemiddeld tot 36 cm onder het 
opgravingsvlak bewaard. In het verlengde van de zuidoostelijke 
palenrij werd nog een kleiner paalspoor 320842 aangetroffen 
met een afmeting van 46 bij 30 cm en een diepte van 8 cm. Dit 
maakte mogelijk ook nog deel uit van de gebouwconstructie.

De paalsporen leverden enkele tientallen scherven op die in de 
Romeinse periode geplaatst kunnen worden (zie verder), waar-
onder fragmenten van kruikwaar, handgevormd aardewerk en 
zoutcontainers.

De karrensporen die de gebouwplattegrond oversneden, hadden 
een noordwest-zuidoost oriëntatie, en vormden een aaneenge-
sloten pakket van 2,5 tot bijna 3 m breed. In doorsnede waren ze 

383 De Clercq 2009, 344.

op de diepste punten nog bewaard tot 50 cm onder het opgra-
vingsvlak. In de opvulling werden fragmenten van een Spaanse 
amfoor van het type Dressel 20 gevonden. De karrensporen be-
vatten echter ook post-middeleeuwse scherven, de exacte ouder-
dom ervan bepalen is dus niet echt mogelijk maar een Romeinse 
oorsprong lijkt weinig waarschijnlijk. 

Vijf houtskoolstalen afkomstig uit vier verschillende paalspo-
ren werden geselecteerd voor een radiokoolstofdatering. De re-
sultaten lopen echter erg uiteen, waarvan twee dateringen in de 
prehistorie (respectievelijk in de mesolithische periode en de ij-
zertijd) en drie dateringen in de Romeinse periode. Maar ook de 
Romeinse dateringen laten grote verschillen zien, gespreid vanaf 
het midden van de 1ste eeuw v. Chr. tot de vroege 4de eeuw n. 
Chr. (zie verder).

6.2.2  Twee kleine grafvelden en een grafmonument

Tijdens het archeologisch onderzoek werden er in totaal zestien 
kuilen opgegraven die als brandrestengraven te interpreteren 
zijn. Het waren veelal rechthoekige, en soms ovale, kuilen met 
een kenmerkende vulling383. Deze bestond onderaan uit een 
zwart houtskoolrijk pakket met resten van de brandstapel met 
daarboven een dichtwerpingspakket, wat resulteerde in een zan-
dige lens bovenaan. Er werden er ook frequent grafgiften meege-
geven, die zowel in het graf zelf gedeponeerd werden als in een 
nis in of net naast de kuil. De vondsten worden verderop apart 
besproken.

De graven zaten gegroepeerd in 2 kleine grafvelden, een eerste in 
Zone 1 met 6 graven en een tweede in Zone 3 met 8 graven. Twee 
brandrestengraven ten slotte zijn aangetroffen in een grafmo-
nument in het oosten van Zone 3, langsheen de Romeinse weg 
(fig. 6.1).

-Grafveld 1 

Het eerste grafveld bevond zich in het zuiden van Zone 1 en be-
stond uit een cluster van brandrestengraven uitgestrekt over een 
afstand van 22 m in een min of meer noordoost-zuidwest geori-
enteerde as (fig. 6.11). Het betrof 6 min of meer rechthoekige 
grafkuilen, waarvan drie met een duidelijke nis met telkens en-
kele grafgiften. Het meest noordelijke graf was 100244, met een 
achttal meter ten zuidoosten daarvan graf 100242 en een zestal 
meter verder zuidoostelijk graf 100241. De laatste drie graven 
100396, 100397 en 100474 bevonden zich zes tot acht meter ver-
der zuidelijk, dicht bij elkaar gegroepeerd. De graven 100396 en 
100397 lagen op slechts een kleine meter afstand van elkaar en 
tussen de grafkuilen 100396 en 100474 zat ongeveer anderhalve 
meter. De bewaringsdiepte van de graven verschilde sterk naar-
gelang de ligging ten opzichte van de oorspronkelijke topografie, 
waarbij de graven op de zandrug sterker afgetopt waren dan deze 
die zich in de oorspronkelijk wat lager gelegen zone bevonden.

Graf 100241
Deze grafkuil was rechthoekig van vorm, 186 bij 120 cm, noord-
west-zuidoost georiënteerd en nog ongeveer 26 cm diep be-
waard (fig. 6.12). In de zuidelijke korte zijde bevond zich een 
min of meer circulaire nis met een diameter van ongeveer 24 cm. 
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Fig. 6.6 Detailplan van de platte-
grond van Gebouw 2 met coupes van 
alle paalsporen.

Fig. 6.7 Terreinopname van Gebouw 3. Zicht vanuit het zuidoosten.
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Fig. 6.8 Detailplan van de plattegrond van Gebouw 3 met coupes 
van alle paalsporen.

Fig. 6.9 Terreinopname van Gebouw 4. Zicht vanuit het westen.

Fig. 6.10 Detailplan van de plat-
tegrond van Gebouw 4 met coupes 
van alle paalsporen.
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Fig. 6.12 Grafveld 1: detailgrondplan en coupes van graf 100241.

Fig. 6.11 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuidwes-
ten van Zone 1, met de lokalisatie van Grafveld 1.

De onderste vulling was een donker, bijna zwart houtskoolrijk 
pakket met talrijke houtskoolbrokjes en spikkels verbrand bot. 
Daarboven bevond zich een zandig pakket, waarschijnlijk ge-
vormd door de inklinking van het houtskoolrijke pakket, zoals 
kenmerkend is voor brandrestengraven. In de nis bevonden zich 
twee bijna volledige potten als bijgift (fig. 6.13) (zie verder). De 
resultaten van twee 14C-dateringen op houtskool uit de onderste 
vulling dateren het graf tussen 68 en 236 cal AD (95,4 %) (zie 
verder).

Graf 100242 met nis 100243
Deze grafkuil was reeds deels verstoord door één van de proef-
sleuven van het vooronderzoek. Toch kan verondersteld worden 
dat het spoor een rechthoekige vorm had, en noordwest-zuidoost 
georiënteerd was. De breedte bedroeg 61 cm, de lengte minstens 
70 cm en de bewaarde diepte ongeveer 18 cm (fig. 6.14). De vul-
ling bestond onderaan uit een zwart zandig houtskoolrijk pakket 
met daarboven een bruine zandige inzakking. In de vulling be-
vonden zich enkele ijzeren nagels. In de zuidwestelijke hoek werd 
ovaalvormige nis 100243 waargenomen die op het graf aansloot. 
De nis had een afmeting van 32 bij 28 cm en bevatte 31 wandfrag-
menten van inheems Romeins aardewerk. Twee 14C-dateringen 
op houtskool uit de onderste vulling leverden een sterk van el-
kaar verschillend dateringsresultaat op van respectievelijk 21 cal 
BC - 132 cal AD en 234 - 386 cal AD (95,4 %) (zie verder).

Graf 100244
Van dit meest noordelijke graf was slechts het onderste restant 
aanwezig, gemiddeld 4 cm diep bewaard en 8 cm op het diepste 
punt (fig. 6.15). Dit restant van wat oorspronkelijk waarschijnlijk 
ook eerder een rechthoekige kuil was, had een meer ovale vorm 
met een afmeting van 100 cm bij 81 cm. De vulling was vrij hete-
rogeen, donkerbruin tot zwart van kleur, was houtskoolrijk en 
bevatte spikkels verbrand bot. Er werd geen aardewerk in aan-
getroffen. Ook de twee radiokoolstofdateringen op houtskool 
geven een uiteenlopend resultaat met een ouderdom die zich si-
tueert tussen 85 en 388 cal AD (95,4 %) (zie verder).

Graf 100396 met nis 100398
Ook graf 100396 had een rechthoekige vorm, met een afmeting 
van 140 bij 114 cm (fig. 6.16). In tegenstelling tot de voorgaande 
grafkuilen lag dit graf noordoost-zuidwest, dus haaks op de an-
dere graven georiënteerd. De bovenste 28 cm van de vulling was 
een grijsbruin zandig pakket, met hier en daar enkele houtskool-
fragmentjes die door bioturbatie vanuit de zwarte houtskoolrij-
ke laag eronder naar boven gebracht werden. Het houtskoolrijke 
pakket was maximaal een 30-tal cm dik. De totale diepte van de 
kuil bedroeg 66 cm. Aan de noordoostelijke zijde van de kuil 
werd een kleine rechthoekige nis aangetroffen van ongeveer 20 
bij 48 cm, en maximum 18 cm diep (spoornummer 100398). In de 
grijsbruine zandige vulling van deze nis werden een kruikje, een 
kom en de restanten van een glazen spiegeltje aangetroffen (zie 
verder) (fig. 6.17). Twee 14C-analyses op houtskool leverden een 
grotendeels overlappend datering op, respectievelijk tussen 128 
en 325 cal AD en 92 en 317 cal AD (95,4 %) (zie verder).

Graf 100397 met nis 100240
De oriëntatie van dit graf was opnieuw noordwest-zuidoost. Het 
had een afmeting van 120 bij 95 cm en was met 52 cm in verge-
lijking met de voorgaande sporen nog opvallend diep onder het 
opgravingsvlak bewaard (fig. 6.18). De vulling bevatte onderaan 
een uitgesproken zwarte, houtskoolrijke laag, met een variëren-
de dikte van een 6 tot 22 cm. Daarboven bevond zich een hetero-
geen, bruin en zandig pakket. Vlak naast de zuidoostelijke korte 
kant van het spoor kwamen fragmenten aardewerk aan het licht 
van twee individuen, een kom en een kruikje (fig6.19). Hoewel 
er in grondvlak of in coupe geen spoor afgelijnd kon worden – de 
aanwezigheid van de podzol in deze zone bemoeilijkte de lees-
baarheid – kan er aan de hand van deze vondsten wel degelijk 
verondersteld worden dat er zich naast graf 100397 eveneens een 
nis (spoor 100240) bevond met grafgiften in aardewerk. Twee 
radiokoolstofanalyses op houtskool leverde licht uiteenlopende 
dateringen op van respectievelijk 56 en 217 cal AD en 110 en 320 
cal AD (95,4 %) (zie verder).
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Fig. 6.16 Grafveld 1: de-
tailgrondplan en coupes 
van graf 100396 met nis 
100398
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Fig. 6.13 Grafveld 1: terreinopname van de nis bij graf 100241 met 
de grafgiften in situ.

Fig. 6.14 Grafveld 1: detailgrondplan en coupes van graf 100242 
met nis 100243.

Fig. 6.15 Grafveld 1: detail-
grondplan en coupes van graf 
100244.

Fig. 6.17 Grafveld 1: terreinopname van de grafgiften in nis 100398 
van graf 100396.
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Fig. 6.19 Grafveld 1: terreinopname van coupe F op graf 100397 met 
zicht op de grafgiften in nis 100240.

Fig. 6.18 Grafveld 1: de-
tailgrondplan en coupes 
van graf 100397 met nis 
100240.

Graf 100474
Dit spoor was net zoals graf 100396 noordoost-zuidwest geori-
enteerd (fig. 6.20). Het had een lengte van 130 cm en een breedte 
van 85 cm. Ook hier bestond de vulling uit het kenmerkende 
onderste houtskoolrijke pakket dat in dit geval 10 tot 15 cm dik 
was. Daarboven bevond zich een zandige heterogeen grijsbruine 
vulling. Op het eerst zicht leek er een nis aanwezig te zijn, maar 
dit bleek na het couperen toch niet het geval te zijn. De houts-
koolrijke vulling zelf bevatte wel handgevormd aardewerk (zie 
verder). Ook hier leveren de twee houtskoolstalen sterk uiteen-
lopende radiokoolstofdateringen op van respectievelijk 27 - 214 
cal AD en 250 - 388 cal AD (95,4 %) (zie verder). 

-Grafveld 2

In het zuidoosten van Zone 3 bevond zich een tweede groep van 
8 brandrestengraven (fig. 6.2). Ze lagen allemaal binnen een 
straal van maximum 6 m van elkaar. Meest westelijk bevonden 
zich de graven 330537 en 330555 op een kleine meter van elkaar 
(fig. 16.21). Een drietal meter ten oosten ervan lagen de graven 
330556 en 330557, met een meter meer zuidelijk graf 330558. De 
drie meest oostelijk gelegen graven 330559, 330580 en 330582 met 
nis 330581 waren telkens een drietal meter van elkaar verwijderd.

Vijf van de acht graven hadden een rechthoekige vorm, waarvan 
vier met een nis met bijgiften in of vlakbij de noordwestelijke 
hoek van het graf. Het enige rechthoekige graf dat geen nis had, 
bevatte ook een bijgift in de vorm van een pot die onderstebo-
ven aan de noordelijke zijde van het graf gedeponeerd was. De 
overige drie graven hadden een onregelmatige of ovale vorm, 
en waren telkens vrij ondiep bewaard. Dit kan erop wijzen dat 
dit slechts het onderste gedeelte was en dat de oorspronkelijke 
kuil hogerop wellicht ook een eerder rechthoekige vorm had. Bij 
slechts één van deze drie graven kon een grafgift gerecupereerd 
worden. Het ging eveneens om een omgekeerd geplaatste pot in 
de noordwestelijke hoek van het graf.

Graf 330537 
Het wat onregelmatig gevormde, eerder ovale kuilrestant was 
84 cm lang en 48 cm breed en noordoost-zuidwest georiënteerd 

(fig. 6.22). Het had een maximale diepte van 20 cm en de vul-
ling bestond uit grofweg twee lagen: onderaan een donkergrijze 
houtskoolrijke vulling van 10 cm dik met daarboven een lichtere 
grijsbruine zandige vulling. Centraal in de noordoostelijk helft 
van de kuil bevond zich een pot in handgevormd aardewerk (zie 
verder) die ondersteboven geplaatst was (fig. 6.23). In de vulling 
van de pot bevonden zich mogelijk ook nog de restanten van een 
speld. Op houtskool uit de onderste laag van de vulling werden 
twee radiokoolstofdateringen uitgevoerd. De resultaten gaven 
een datering van de vroege 1ste tot het eerste kwart van de 3de 
eeuw bij 95,4 % waarschijnlijkheid. Bij 68,2 % echter wordt deze 
herleidt tot een datering tussen 22 en 138 cal AD.

Graf 330555
Dit graf had een bijna volledige noord-zuid oriëntatie. Het had 
een langgerekte rechthoekige vorm met een afmeting van 192 
bij 47 cm (fig. 6.24). Uit de doorsnede bleek dat het spoor nog 
34 cm diep bewaard was, met bovenaan een typerende zandige 
inzakkingslens van maximum 14 cm, daaronder een houtskool-
rijk zwart pakket van een 18-tal cm en tenslotte op de bodem 
een uitgeloogde witte band van enkele centimeters dik. In de 
noordwestelijke hoek van de kuil bevond zich een nis van on-
geveer 22 bij 24 cm met een bijzetting van aardewerk. Het ging 
om een twee individuen, een schaal en een pot in handgemaakt 
aardewerk. Van de twee 14C-analyses op houtskool resulteerde 
er één in een datering tussen de 12de en 10de eeuw v. Chr., waar-
schijnlijk te wijten aan een residueel fragment. De andere analyse 
gaf een vroeg-Romeinse datering tussen 54 cal BC en 76 cal AD.

Graf 330556
Ook dit noord-zuid georiënteerde graf was langgerekte recht-
hoekig, met een lengte van 206 cm en een breedte van 62 cm (fig. 
6.25). De kuil was 35 cm diep met de typische tweeledige vul-
ling, onderaan een houtskoolrijke band van 10 tot 15 cm dik, met 
daarboven een zandig, bruingrijs pakket van maximum 20 cm. 
Net zoals bij het voorgaande graf werd hier in de noordwestelijk 
hoek een nis aangetroffen. Deze had een afmeting van 20 bij 35 
cm. In deze nis waren twee recipiënten in aardewerk naast elkaar 
bijgezet, het ging om een kom en een beker (zie verder) (fig. 6.26). 
In de kom bleek zich een driehoekig scheermes te bevinden, 



163Romeinse periode

330555
330537

330544

330556

330557

330558 330559
330580

330581

330582

0 10m

A

D

B

C

C D

A B

0 1m

B

C

D

A

A B

C D

0 1m

A B

C

D

E

E

0 1mA B

C D

Fig. 6.20 Grafveld 1: detailgrondplan en coupes van graf 100474. Fig. 6.21 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuid-
westen van Zone 1, met de lokalisatie van Grafveld 2.

Fig. 6.22 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330537. Fig. 6.23 Grafveld 2: terreinopname van coupe AB op graf 330537 
met zicht op de grafgift in aardewerk.

Fig. 6.24 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330555.
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Fig. 6.25 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330556.
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Fig. 6.26 Grafveld 2: terreinopname van de grafgift in aardewerk 
van graf 330556.
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Fig. 6.27 Grafveld 2: het volledige vondstenensemble van graf 330556.

Fig. 6.28 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330557. Fig. 6.29 Grafveld 2: terreinopname van coupe C op graf 330557 
met zicht op de grafgift in aardewerk.
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vergezeld van een eveneens driehoekige wetsteen van gelijkaar-
dige afmetingen (fig. 6.27). Er werden twee radiokoolstofdate-
ringen uitgevoerd op houtskool die een dicht bij elkaar liggende 
datering opleverde, tussen 34 cal BC en 128 cal AD.

Graf 330557
Deze kuil had een onregelmatige, min of meer ronde vorm met 
een lengte van 83 cm en een breedte van 78 cm (fig. 6.28). Omdat 
slechts de onderste 14 cm van de kuil bewaard was, bestaande 
uit vrij homogeen zwart zand met vrij veel houtskool, is de oor-
spronkelijke oriëntatie moeilijk te achterhalen. Ondanks de on-
diepe bewaring, bleek er toch nog aardewerk aanwezig te zijn. 
Het gaat om een pot die ondersteboven in de noordwestelijke 
kant van de kuil geplaatst was (zie verder) (fig. 6.29). Op twee 
houtskoolfragmenten werd een radiokoolstofdatering uitge-
voerd die een wat uiteenlopend resultaat gaf. De ene datering 
situeert zich tussen 62 en 226 cal AD en de tweede datering tus-
sen 130 en 332 cal AD (95,4 %).

Graf 330558
Door een recente verstoring waren de exacte afmetingen van 
deze slechts ondiep bewaarde kuil moeilijk te bepalen. Deze lich-
te noordwest-zuidoost georiënteerde structuur had een breedte 
van ongeveer 32 cm en was oorspronkelijk waarschijnlijk onge-

veer 120 cm lang (fig. 6.30). Het kuilrestant betrof een sterk ge-
bioturbeerde laag van zwart verkleurd zand met enkele houts-
koolspikkels. Op een tweetal scherfjes handgevormd aardewerk 
na werden geen vondsten aangetroffen. De twee 14C-dateringen 
op houtskoolfragmentjes uit de vulling leverden een uiteenlo-
pend resultaat op. De ene datering (95,4 %) plaatst de structuur 
met 176 tot 2 BC nog eerder in de laatste periode van de ijzertijd 
tot de aanvang van de Romeins periode, de tweede met 40 cal 
BC tot 123 cal AD volledig in de Romeinse periode. 

Graf 330559
De kuil was licht noordoost-zuidwest georiënteerd en had een 
lengte van 166 cm en een breedte van 68 cm (fig. 6.31). De diepte 
bedroeg 40 cm en de vulling bestond uit een bovenste zandige 
bruine laag van ongeveer 20 cm dik met daaronder een 10-tal cm 
dikke houtskoolrijke zwarte laag en tenslotte helemaal onderaan 
een maximum 10 cm dikke uitgeloogde witgrijze band. In de 
noordwestelijke hoek van de kuil bevond zich een nis van onge-
veer 26 bij 28 cm. In deze nis werden de ineengedrukte restanten 
van een beker in terra nigra aardewerk gevonden (zie verder) (fig. 
6.32). Radiokoolstofanalyse op twee houtskoolstalen resulteerde 
in twee verschillende dateringen. Het eerste staal gaf als resul-
taat 88 cal BC - 74 cal AD terwijl het tweede een datering tussen 
78 en 235 cal AD opleverde.

Fig. 6.31 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330559.Fig. 6.30 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330558.
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Fig. 6.33 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330580.Fig. 6.32 Grafveld 2: terreinopname van coupe E op graf 330559 met 
zicht op de grafgift in aardewerk.
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Fig. 6.34 Grafveld 2: detailgrondplan en coupes van graf 330582 
met nis 330581.

Fig. 6.35 Grafveld 2: terreinopname van het aardewerk uit nis 
330581 van graf 330582.

Fig. 6.36 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het oosten van Zone 3, met de lokalisatie van het grafmonument ten zuiden van het 
Romeinse wegtracé.
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Graf 330580
Ook van deze grafkuil was met een diepte van slechts 12 cm maar 
een restant bewaard. Het had een min of meer ovale vorm met 
een lengte van 76 cm en een breedte van 60 cm (fig. 6.33). De 
oorspronkelijke oriëntatie kon niet meer achterhaald worden. De 
vulling bestond uit een zwarte, zandige laag die ook houtskool-
fragmentjes bevatte. In de vulling werden behalve een tweetal 
scherfjes handgevormd aardewerk geen vondsten aangetroffen. 
Twee houtskoolstalen leverden licht uiteenlopende 14C-datering 
op van respectievelijk 56 - 241 cal AD en 86 - 317 cal AD (95,4 %).

Graf 330582 met nis 330581
Deze ondiep bewaarde, noord-zuid georiënteerde grafkuil had 
een min of meer rechthoekige vorm, met een lengte van 96 cm 
en een breedte van 54 cm (fig. 6.34). De vulling bestond uit een 
donkergrijze tot zwarte zandige laag van maximum 17 cm diep. 
Aan de noordelijke kant bevond zich daaronder een uitgeloogde 
lichtbruine zandige laag tot op dezelfde diepte. Slechts een tiental 
cm ten noordwesten daarvan bevond zich spoor 330581, een kleine 
vierkante kuil met zijden van 40 cm, geïnterpreteerd als de nis 
die bij de grafkuil hoorde. Aan de noordwestelijke zijde bestond 
de vulling tot 8 cm diep uit heterogeen grijs zand dat houtskool-
fragmenten bevatte. Aan de zuidoostelijke zijde gaat het om een 
eerder uitgeloogde vulling van lichtgrijs tot lichtbruin zand tot 
17 cm diep. In de donkergrijze vulling werd een grotendeels vol-
ledige pot in handgevormd aardewerk aangetroffen (zie verder) 
(fig. 6.35). Op twee houtskoolfragmenten uit de vulling van de ei-
genlijke grafkuil werd een radiokoolstofanalyse uitgevoerd. De 
resultaten zijn nogal verschillend, met respectievelijk een datering 
tussen 49 cal BC - 64 cal AD en 82 - 247 cal AD.

-Grafmonument

Aan de oostelijke rand van het opgravingsvlak in Zone 3 kwam 
een grote vierkante structuur aan het licht (fig. 6.36). De vier 
zijden bestonden telkens uit 12 paalsporen384, die op een regel-
matige afstand van ongeveer 1 m van elkaar geplaatst waren. De 
paalsporen hadden vrijwel allemaal een rechthoekige vorm met 
een gemiddelde afmeting van 100 bij 60 cm, en een gemiddelde 
diepte van 35 cm (fig. 6.37). In de noordwestelijke hoek, tussen 
340139 en 340141 bevond zich 340140, een kleiner paalspoor 
met een diameter van 38 cm en een diepte van 11 cm. De lengte 
van elke zijde van de structuur bedroeg telkens ongeveer 17,5 
m, wat overeenkomt met een halve actus, een Romeinse lengte-
maat. Het geheel had een noordnoordwest-zuidzuidoost oriën-
tatie en bakende een totale oppervlakte van ongeveer 300 m² af 
(fig. 6.38). 

Uit vier verschillende paalsporen werden in totaal vijf stalen ge-
selecteerd voor een radiokoolstofdatering. De resultaten hiervan 
overlappen vrijwel niet, en slechts drie geven een datering in de 
Romeinse periode, tussen de late 1ste eeuw v. Chr. tot de late 4de 
eeuw n. Chr. (zie verder).

Aan de buitenkant van deze palenzetting bevonden zich nog en-
kele palen die er wellicht ook mee in verband staan. Langs de 

384 Spoornummers 302050, 302086, 302087, 302092, 302093, 302114, 330572, 330573, 330574, 330575, 330576, 330577, 330635, 340093, 340094, 340098, 340099, 

340100, 340101, 340102, 340105, 340107, 340108, 340109, 340113, 340114, 340115, 340116, 340118, 340119, 340121, 340122, 340123, 340124, 340125, 340127, 

340131, 340132, 340133, 340138, 340139, 340141, 340142 en 340143.

zuidelijke zijde bevond zich vlak naast 340105 en 340107 spoor 
340104, dat slechts zeer ondiep bewaard was. Een gelijkaardig 
zeer ondiep spoor (340106) dat zich er net naast bevond kon en-
kel in grondplan geregistreerd worden en is onzeker qua date-
ring. In de oostelijke zijde bevond zich tussen 340119 en 340121 
spoor 340120, een onregelmatig spoor van 65 bij 60 cm en 28 
cm diep.

Er zijn aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van een 
omgrachting van de constructie. Parallel met de zuidelijke zijde 
werd namelijk een ondiepe greppel geregistreerd, spoor 340153, 
die gemiddeld slechts 6 cm diep bewaard was. De greppel startte 
schijnbaar aan de zuidoostelijke hoek ter hoogte van paalspoor 
340109, en was zichtbaar tot aan paalspoor 340099. Ook langs 
de noordelijke zijden zijn hiervoor enkele mogelijke argumenten 
aanwezig, zoals greppel 302085, maar het onderscheid met het 
kluwen aan sporen van het (pre-)Gallo-Romeinse wegtracé is 
daar zeer moeilijk te maken.

Binnenin deze omheinde zone werden ook een aantal sporen 
opgegraven. Twee daarvan bleken brandrestengraven te zijn, 
sporen 302088 en 340096, en één een kleine kuil met bijgiften 
(340117).

Graf 302088
Dit graf bevond zich vlak langsheen de westelijke zijde van de 
vierkante structuur, op ongeveer 6 m van de noordwestelijke 
hoek. Het had een ovale vorm met een afmeting van 80 bij 43 
cm en was noordoost-zuidwest georiënteerd (fig. 6.39). Het was 
slechts een vijftal cm diep bewaard. De vulling bestond uit een 
zwarte, houtskoolrijke, zandige laag waarin spikkels verbrand 
bot waar te nemen waren, met daaronder aan de zuidwestelij-
ke zijde een dunne uitgeloogde band van witgrijs zand. In de 
vulling werden geen vondsten aangetroffen. Er zijn twee radio-
koolstofanalyses uitgevoerd op houtskool uit de vulling, met een 
datering (95,4 %) van respectievelijk 75 - 225 cal AD en 92 - 323 
cal AD. 

Graf 340096
Het tweede graf bevond zich eveneens langsheen de oostelijke 
zijde van de constructie, deze keer op vier meter van de zuid-
westelijke hoek. Het had een licht rechthoekige, bijna afgerond 
vierkante vorm, was 120 cm lang en 100 cm breed (fig. 6.40). In 
vergelijking met alle voorgaande beschreven brandrestengraven 
op de site was dit exemplaar met 106 cm opmerkelijk diep (fig. 
6.41). De vulling bestond onderaan uit een zeer dik houtskool-
rijk zwart pakket van een 30-tal cm waarin ook talrijke frag-
menten gecremeerd bot zaten. In het pakket zaten ook enkele 
ijzeren nagels. Daarboven situeerde zich de opnieuw ingeworpen 
aarde, voornamelijk een bruingrijs pakket met enkele blekere 
bruinbeige vlekken. Behalve de nagels werden er in het spoor 
geen artefacten aangetroffen. De twee 14C-analyses die uitge-
voerd werden op houtskool uit het onderste pakket leverden uit-
eenlopende resultaten op. De ene zit tussen 44 cal BC en 115 cal 
AD (95,4 %) terwijl de tweede analyse een resultaat tussen 126 
en 330 cal AD opleverde.
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Fig. 6.37 Detailplan van de plattegrond 
van het grafmonument met coupes van 
alle paalsporen.
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Fig. 6.38 Terreinopname van het grafmonument na het couperen van de paalkuilen. Zicht vanuit het zuiden.
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Fig. 6.39 Grafmonument: detailgrondplan en coupe van graf 
302088.

Fig. 6.40 Grafmonument: detailgrondplan en coupe van graf 
340096.
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Fig. 6.43 Grafmonument: het volledige vondstenensemble van kuil 340117.

Fig. 6.41 Grafmonument: terreinopname van coupe AB op graf 340096.

Fig. 6.42 Grafmonument: 
detailgrondplan en coupe van 
kuil 340117.

Kuil 340117 met bijgiften
Wanneer men vanuit het brandrestengraf 340096 een horizon-
tale lijn zou trekken parallel aan de zuidelijke zijde van de grote 
vierkante structuur dan snijdt deze aan de oostelijke kant van de 
structuur kuil 340117. Deze kuil ligt op 3 m van de oostelijke en 
op 4 m van de zuidelijke zijde van het vierkant. Met een lengte 
van 61 cm en een breedte van 35 cm is het kuiltje rechthoekig van 
vorm (fig. 6.42). De diepte bedroeg 18 cm en de vulling bestond 
uit vrij homogeen grijs zand. Deze kuil bevatte in totaal drie ob-
jecten in glas en drie in aardewerk. Bij het glas gaat het om een 
hexagonale fles, een unguentarium en een bolvormig zalfpotje 
(zie verder). Deze glazen voorwerpen kunnen gedateerd wor-
den in de tweede helft van de 2de eeuw tot ten laatste het begin 
van de 3de eeuw n. Chr.. Het aardewerkensemble bestaat uit een 
kruikje, een schaaltje in terra sigillata en een pot in handgevormd 
aardewerk (zie verder) (fig. 6.43).

Andere sporen binnen/rond het grafmonument
In de zuidwestelijke hoek van het grafmonument bevonden zich 
vier kleine paalsporen (330578, 340095, 340097 en 340148) die 
mogelijk afkomstig zijn van een vierkante constructie met zijde 
van 175 à 180 cm (fig. 6.37). De paalsporen waren ovaal of recht-
hoekig van vorm met een lengte van gemiddelde 40 cm en diepte 
van ongeveer 11 cm. De vulling bestond uit vrij homogeen (licht)
grijs tot beige zand. Uit deze sporen werden geen vondsten gere-
cupereerd. Qua afmetingen doet de vierpalige palenconfiguratie 
aan een spieker denken, maar gezien de positie binnen het grote 
vierkante monument en de graven die daarmee geassocieerd zijn, 
is ze misschien eerder te interpreteren als de restanten van een 
dodenhuisje of een aanverwante constructie.

Daarnaast zijn er binnenin de monumentale structuur vooral 
in de zuidelijke helft nog een aantal sporen aangetroffen die er 
wellicht ook mee samenhangen, maar waarin er geen vondsten 
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gedaan werden die deze veronderstelling ook daadwerkelijk 
hard kunnen maken. Vlak langs de zuidelijke zijde van de vier-
kante structuur bevonden zich op een viertal meter van elkaar 
de paalsporen 340111 en 340112, beiden ovaal tot bijna rond van 
vorm met een lengte of diameter van ongeveer 40 cm. De zan-
dige vulling had een grijsbruine kleur. Paalspoor 340111 bevond 
zich op ongeveer 6,5 m van de oostelijke zijde van het vierkant, 
en paalspoor 340112 bevond zich op min of meer dezelfde af-
stand van de westelijke zijde. Wegens hun symmetrische positie 
binnen de lay-out van het monument hebben ze waarschijnlijk 
te maken met de interne structuur ervan, waarvan de betekenis 
echter onduidelijk blijft.

Wanneer er vanaf het midden tussen deze twee paalsporen een 
denkbeeldige loodrechte lijn wordt getrokken naar het noord-
noordoosten, dan ligt ongeveer 5 m verder spoor 340145. Het lag 
vrij centraal in de vierkante structuur en was het restant van een 
kuil met een bijna vierkante vorm, die nog een afmeting had van 
maximaal 180 bij 158 cm. De vulling bestond bovenaan een laag 
van maximum 12 cm heterogeen donker- en lichtbruin gemengd 
zand. Daaronder bevond zich nog een laag van ongeveer 15 cm 
die bestond uit afwisselende laagjes donkergrijs en lichtgrijs zand.

Parallel aan en binnen de noordelijke zijde, ter hoogte van paal-
sporen 302092, 302114, 340131 en 340132, bevond zich een lang-
werpig spoor 302123. Het had een lengte van 470 cm en was ge-
middeld 80 cm breed en tot 20 cm diep bewaard. Er werden geen 
vondsten in aangetroffen, maar de heterogeen bruine vulling 
deed sterk denken aan deze van de naburige paalsporen, wat een 

385 Bourgeois et al. 2001a; De Graeve et al. 2014; Smeets et al. 2012; Vandevelde & Annaert 2007.

associatie met de grote vierkante structuur aldus waarschijnlijk 
doet lijken.

Spoor 340149 was vrij rond van vorm, met een smalle uitloper 
aan de zuidoostelijke kant. De vulling van het spoor bleek hete-
rogeen licht grijs te zijn, maar bevatte geen vondsten. Het lijkt 
minder waarschijnlijk dat dit spoor bij de rest van het vierkante 
monument hoorde.

Tenslotte dient vermeld te worden dat er in het noordelijke 
deel van het grafmonument ook talrijke sporen van bioturba-
tie geregistreerd werden. In deze zijde van de structuur lijkt een 
heel gangenstelsel uitgegraven geweest te zijn, het werk van een 
dier dat deze plek de ideale locatie vond voor zijn hol of burcht. 
Vergelijkbare waarnemingen worden soms gedaan bij de restan-
ten van grafheuvels uit de bronstijd385. De aanwezigheid van deze 
sporen in het vierkante monument kunnen een aanwijzing zijn 
dat er een aarden ophoging aanwezig was en dat het monument 
centraal een (graf)heuvel bevatte.

Interpretatie
De configuratie van diverse sporen maakt duidelijk dat het om 
de resten gaat van een groot grafmonument uit de 2de eeuw n. 
Chr. dat prominent langsheen een weg geplaatst was. Een der-
gelijke type grafmonument, waarschijnlijk bestaande uit een 
grafheuvel, omringd door een grote houten structuur en afge-
boord door greppels, kan zeer uitzonderlijk genoemd worden 
voor Zandig Vlaanderen, zowel door zijn vorm en omvang als 
door de aard van de bijzettingen (fig. 6.44).

Fig. 6.44 Reconstructietekening van het Romeinse grafmonument te Aalter-Woestijne (© Yannick De Smet, De Logi & Hoorne).
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6.2.3  Wegtracé en karrensporen

De grootste structuur die aangetroffen werd op de site is onge-
twijfeld het restant van een Romeins wegtracé. Deze doorsneed 
volledig Zone 1 met een noordnoordwest-zuidzuidoost oriënta-
tie en maakte dan een S-bocht aan de overgang van Zone 1 naar 
Zone 3, rondom het brongebied van de Gottebeek, om vervol-
gens Zone 3 volledig van noordwest naar zuidoost te doorkrui-
sen, vanaf dan parallel lopend met de vallei van de Hoge Kale 
of Durme. In totaal is het tracé over ongeveer 400 m te volgen 
(fig. 6.1).

Het ging om een zandweg waarvan op sommige plaatsen de kar-
rensporen nog zeer goed bewaard en zichtbaar waren. Naast de 
karrensporen konden over vrijwel de volledige lengte de grach-
ten geregistreerd worden die zich langs beide kanten van het tra-
cé bevonden. Deze langsgrachten hadden een drainagefunctie. 
Al snel tijdens het onderzoek werd duidelijk dat deze grachten 
doorheen de tijd herhaaldelijk heraangelegd waren. Op sommige 
plaatsen werden er verschillende parallelle grachtfasen aange-
troffen, op andere plaatsen oversneden karrensporen en grach-
ten elkaar.

In het noorden van Zone 3 liep de Romeinse fase van deze zand-
weg min of meer parallel aan de karrensporen die in de ijzertijd 
en mogelijk zelfs bronstijd te dateren zijn (fig. 6.1 en fig. 6.45)386. 
Het lijkt er dus op dat tijdens de Romeinse periode een bestaand 
wegtracé verder bestendigd werd en dat de loop ervan strakker 
werd bepaald door de aanleg van de grachten langs beide zijden.

Het meest duidelijk was het wegtracé op Zone 3. De afstand tus-
sen de buitenste grachten bedroeg daar 8 tot 9 m met daartus-
senin honderden restanten van karrensporen. Opvallend was de 
verbreding aan de oostelijke rand van het opgravingsvlak, waar 
de langsgrachten uitweken tot een breedte van maximaal 20 m 
en zo ervoor zorgden dat het reeds aanwezige ovale monument 
uit de bronstijd niet oversneden werd (fig. 6.36). Waarschijnlijk 
niet toevallig is het ook de plaats waar het vierkante grafmo-
nument langsheen de weg werd opgericht (zie eerder). Aan de 
noordwestelijke kant van Zone 3, waar de weg een bocht maak-
te in noordelijke richting, werd de breedte 10 m. De maximale 
breedte van het eigenlijke tracé van karrensporen was gemiddeld 
ongeveer 5 m (fig. 6.46).

Op Zone 1 was het tracé een pak onduidelijker, zeker daar waar 
zicht de bocht bevond. Dit werd veroorzaakt door talrijke over-
snijdingen met sporen van jongere aard, met name op het kleine 
perceel van Zone 1 Fase 4 (fig. 6.1). Op de rest van Zone 1 liep het 
tracé weer kaarsrecht, maar in plaats van twee parallelle gracht-
tracés zoals op Zone 3 bleken er daar drie of zelfs vier te zijn. 
Het was niet duidelijk welke paren juist hebben samen gehoord, 
maar de buitenste set grachten leek jonger te zijn en in connectie 
te staan met jongere, 12de-eeuwse bewoningssporen (100094 en 
100145) (zie verder). Daartussen lag parallel met de meest weste-

386 Zie eerder in de desbetreffende hoofdstukken.

387 Spoornummers 100102, 100108, 100109, 100111, 100119, 100121, 100127, 100136, 100139.

388 Spoornummers 100146, 100149, 100152, 100153, 100157, 100158, 100162, 100163, 100164, 100165, 100166, 100167, 100169, 100171, 100174, 100175, 100176, 

100177, 100178, 100192, 100194.

389 Greppel 320283 = 320521 = 3205693.

390 Dit spoor is gracht 7 genoemd, het aardewerk staat afgebeeld op fig. 6.66, 6.67 en 6.68.

391 Greppel 320402 = 320404.

lijke, op ongeveer 2,5 m ervan, een derde gracht (100143), met ten 
oosten daarvan een aantal karrensporen, en daarnaast opnieuw 
een vrij fragmentair bewaarde greppel387. Deze grachten lagen 
gemiddeld 7 m uit elkaar, en enkel de gefragmenteerde delen 
leverden samen met een aanpalende kuil (100100) enkele scher-
ven Romeinse kruikwaar op (zie verder). Ook net ten westen van 
deze set parallelle grachten werden nog enkele langwerpige spo-
ren geregistreerd388 die min of meer parallel verliepen aan het 
tracé, maar of deze daar ook mee in verband gebracht mogen 
worden is niet duidelijk.

6.2.4  Grachten en greppels

In de zuidelijke helft van Zone 1 bevond zich een 7 m lang grep-
pelrestant (100538) van 27 cm breed en 12 cm diep. Het spoor 
had een vrij homogene grijze vulling, en zou mogelijk ook als 
karrenspoor geïnterpreteerd kunnen worden. In de vulling werd 
een fragment handgevormd Romeins aardewerk aangetroffen.

De meeste Romeinse grachten en greppels werden echter aan-
getroffen op Zone 3. Centraal in Zone 3 bevonden zich twee 
parallelle grachten (300645 en 300646) die reeds in het vorige 
hoofdstuk over de ijzertijd uitgebreid aan bod kwamen omdat zij 
hun oorsprong in deze periode kenden. De vondst van meerdere 
Romeinse aardewerkfragmenten in de bovenste lagen van de 
grachtvullingen suggereert dat deze grachten lange tijd hebben 
opengelegen, of dat ze toch minstens nog als depressie zichtbaar 
waren in het landschap tijdens de Romeinse periode.

Ten zuiden van Gebouw 1 bevonden zich diverse greppels die 
op elkaar aansloten (fig. 6.47). Greppel 320280 bevond zich 7 m 
ten zuiden van het gebouw. Deze greppel had in het westen een-
zelfde oriëntatie als het gebouw, maar ter hoogte van de eerste 
paalsporen boog deze af in zuidoostelijke richting. Het greppel-
restant was over een afstand van ongeveer 16 m slechts enkele 
cm diep en een 30-tal cm breed bewaard. Het oostelijke uitein-
de waaierde uit tot een breedte van ongeveer 90 cm. De vulling 
bevatte een scherf handgevormd aardewerk (zie verder). Twee 
greppels (320281 en 320354) waren hier haaks op georiënteerd. 
De eerste was slechts over een lengte van 2,25 m bewaard en was 
45 cm breed en 11 cm diep, de tweede was 9,50 m lang, 57 cm 
breed en 23 cm diep. Ze bevatten allebei een kleine hoeveelheid 
Romeins aardewerk (zie verder). Beide greppels kruisten of lie-
pen over in greppel 320283389 die een oost-west oriëntatie had en 
op verschillende plaatsen onderbrekingen vertoonde, te wijten 
aan de variërende en ondiepe bewaring van het spoor. Deze laat-
ste had het een gemiddelde breedte en diepte van respectievelijk 
56 en 14 cm (fig. 6.48) en was te volgen over een lengte van 97 
m, waarbij ze ook ten zuiden van Gebouw 2 liep. In deze grep-
pel werd voornamelijk ter hoogte van Gebouw 1 een grote con-
centratie aardewerk aangetroffen. Het is het grootste ensemble 
van Romeins aardewerk van de site (zie verder)390. Deze greppel 
stond verder nog in verband met greppel 320402391 die er haaks 
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Fig. 6.45 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het noorden van Zone 3, met de lokalisatie van westelijke deel van het Romeinse 
wegtracé.
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op georiënteerd was, bijna in het midden tussen Gebouw 1 en 
2. Greppel 320402 had een totale lengte van 32 m en liep zowel 
ten noorden als ten zuiden van greppel 320283 door. Ter hoogte 
van het oostelijke uiteinde van 320283 werd ongeveer 8,5 m ten 
zuiden ervan een kort, parallel stukje greppel opgemerkt, spoor 
320579. Het was 2 m lang, 30 cm breed en 7 cm diep, en bevatte 
enkele Romeinse scherfjes.

Een soortgelijk greppelsysteem bevond zich ten zuiden van 
Gebouw 3 (fig. 6.49). Het was westnoordwest-oostzuidoost ge-
oriënteerd en bestond uit greppels 320546392 en 320710 die paral-
lel op 5,5 m van elkaar liepen. Ter hoogte van Gebouw 3 waren 
beide met elkaar verbonden door kuil 320714 die een onregel-
matige vorm had. Greppel 320523 was in totaal te volgend over 
een lengte van 74 m, en was gemiddeld 48 cm breed en slechts 7 
cm diep. De parallelle greppel 320710 was daarentegen slechts 
19 m lang, gemiddeld 53 cm breed en 8 cm diep bewaard. Kuil 
320714 die beiden verbond bleek 14 cm diep te zijn en breedte 
varieerde van ongeveer 70 tot 150 cm. Deze drie sporen leverden 
Romeins aardewerk op, maar in het bijzonder greppel 320523.

Ten noordoosten van Gebouw 2 bevond zich een gracht, spoor 
330335, die aanzette op een viertal meter van het gebouw (fig. 
6.50). De gracht was over een lengte van 25 m te volgen en de eer-
ste 7 m westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd, maar maakte 
dan een knik met een verder verloop in zuidoostelijke richting 
tot het spoor eindigde in waterkuil 330631 (zie verder). De gracht 
was gemiddeld 90 cm breed en 30 cm diep, had een heterogeen 
lichtgrijze tot bruine vulling en bevatte een grote hoeveelheid 
Romeins aardewerk en enkele tegulafragmenten. Ter hoogte van 
de knik in de gracht komt een andere gracht (330317) op de struc-
tuur uit. De grachtvullingen vertoonden geen onderscheid in 
beide sporen zodat hun stratigrafische relatie niet kon worden 
waargenomen.

392 Greppel 320546 = 320523.

393 Spoornummer 330011 = 330180 = 330232, ligt in het verlengde van 320402.

Gracht 330317 liep in noordoostelijke richting en was te volgen 
over 69 m, waarna deze onder een jongere gracht verdween (fig. 
6.50). Na een onderbreking van 10 m, leek de gracht zijn tracé te 
hernemen (spoor 330257). Het spoor was nog 35 m in dezelfde 
richting te volgen. De gracht had een gemiddelde breedte en 
diepte van respectievelijk 60 en 18 cm. De vulling van de gracht 
bestond uit donkergrijs bruin zand waarin enkele scherfjes 
Romeins aardewerk aangetroffen werden.

Ten westen van 330317 liep er een soortgelijke gracht, namelijk 
330011393. Deze had een noordnoordoost-zuidzuidwest oriënta-
tie, en lag eigenlijk in het verlengde van de eerder beschreven 
320402 die zich tussen Gebouw 1 en 2 bevond (fig. 6.50). De 
greppel kon over een lengte van 68,5 m gevolgd worden, mits een 
kleine onderbreking van een drietal meter. Het spoor kruiste de 
jongere gracht 330035, hoewel hier de relatieve chronologie niet 
uit de coupe zelf afgeleid kon worden. Daar vlakbij bevond zich 
ook een kleine aftakking van een zevental meter, spoor 330216. 
De vulling van het spoor bestond uit heterogeen donkerbruin 
tot bruingrijs zand. De gemiddelde breedte van de gracht was 94 
cm en de gemiddelde diepte bedroeg 25 cm. In het spoor werden 
enkele fragmenten van tegulae gevonden.

Op het grondplan is te zien hoe beide zonet beschreven grach-
ten naar het zuiden toe dichter bij elkaar kwamen te liggen, ze 
vormden als het ware een trechter (fig. 6.50). Tussen beide grach-
ten waren enkele greppels aanwezig die ze met elkaar verbonden, 
van zuid naar noord de sporen 330269, 330156 en 330197. Gracht 
330269 was 43 m lang, gemiddeld 136 cm breed en 35 cm diep, 
gracht 330156 was 65 cm lang, had een gemiddelde breedte en 
diepte van respectievelijk 95 en 16 cm, en gracht 330197 tenslotte 
was een zijtak van 330317 die nog voor 53 m te volgen was, en ge-
middeld 73 cm breed en 14 cm diep was. Allen hadden ze eenzelfde 
vulling als de voorgaande grachten waarvan ze aftakten. Enkel 
gracht 330269 leverde enkele scherfjes Romeins aardewerk op.
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Fig. 6.49 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuiden van Zone 3, met de lokalisatie van de greppels bij Gebouw 3.
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Fig. 6.50 Uitsnede van het algemeen opgravingsplan in het zuiden van Zone 3, met de lokalisatie van de greppels ten noorden van Gebouw 2.
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Helemaal in de zuidoostelijke hoek van de opgraving op Zone 
3 bevond zich een gracht die een rechte hoek maakte naar het 
kanaal toe, spoor 320787394 (fig. 6.1). In totaal was het spoor te 
volgen over een lengte van 108 m, de breedte varieerde sterk, 
maar was gemiddeld ongeveer 70 cm, de diepte bedroeg onge-
veer 33 cm. In de grijs tot bruingrijze, zandige vulling werden 
een 16-tal fragmenten van een Spaanse amfoor aangetroffen, 
die de gracht in de Romeinse periode laten plaatsen. Westelijk 
in het verlengde ervan, maar met een iets meer noordwestelijke 
oriëntatie, bevond zich gracht 320366, met een lengte van 127 m 
en een breedte en diepte van respectievelijk 53 en 21 cm (fig. 6.1). 
Nog verder bevond zich gracht 320005 die min of meer dezelfde 
oriëntatie had, maar wel bijna 2 m breed was, en een diepte had 
van 37 cm. In geen van beide werden vondsten aangetroffen, de 
exacte ouderdom ervan is niet helemaal duidelijk. Er dient op-
gemerkt te worden dat deze sporen een vergelijkbare maar toch 
wat afwijkende oriëntatie hebben als een veel jonger wegtracé395.

6.2.5  Geïsoleerde kuilen

Centraal op Zone 1 bevond zich de oost-west georiënteerde lang-
werpige kuil 100586 met een afmeting van 12,25 m bij 1,53 m (fig. 
6.1). De kuil was 30 cm diep en had een komvormig profiel. De 
vulling bestond onderaan uit heterogeen donkergrijs tot zwart 
humeus zand, wat sterk op de A-horizont van de in de omgeving 
aanwezige podzol leek. Daarboven bevond zich sterk heterogeen 

394 Spoornummer 320787 = 330641.

395 Zie verder hoofdstuk 9 Postmiddeleeuwen.

bruin tot lichtbruin gevlekt zand rijk aan ijzerconcreties. Uit de 
vulling van deze kuil werden een drietal scherfjes aardewerk ge-
recupereerd die in de Romeinse periode geplaatst kunnen wor-
den. De mogelijke functie van de kuil is onduidelijk.

In het zuiden van Zone 1 bevond zich kuil 100747 die slecht ont-
dekt werd bij het afschaven van de A-horizont van de podzol. De 
structuur had een lengte van 450 cm en een breedte van 76 cm, 
en was nog 36 cm diep bewaard. De heterogene, donkerbruin-
grijze vulling bevatte een honderdtal Romeinse scherven.

Kuil 300815 bevond zich in het westen van Zone 3 en was oost-
noordoost-westzuidwest georiënteerd. De kuil was 225 cm lang 
en 146 cm breed en was tot 68 cm diep bewaard (fig. 6.1). De kuil 
had steile wanden en een vulling van bovenaan vrij homogeen 
grijs zand. Daaronder bevond zich een gemengd pakket waarin 
zowel vlekken homogeen grijs zand te zien waren als vlekken 
beige zand met ijzerconcreties, wat sterk op de moederbodem 
leek. Daaronder bevond zich tenslotte een bandje zwart zand 
(fig. 6.51). In coupe A valt op hoe deze kuil wellicht een andere 
kuil sneed die qua vulling sterk aanleunde bij het gemengde pak-
ket. Uit kuil 300815 werden een viertal scherfjes in prehistorische 
techniek aangetroffen, maar ook drie scherven, waaronder twee 
fragmenten van zoutcontainers, die eerder in de Romeinse peri-
ode thuishoren (zie verder).

Fig. 6.52 Terreinopname van de coupe op kuil 302252.

Fig. 6.51 Terreinopname van 
coupe A op kuil 300815.

Fig. 6.53 Terreinopname van de coupe op kuil 310067.
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Op de westelijke rand van de grote ovale natuurlijke depressie 
die zich centraal op Zone 3 bevond, werd de kleine ovale kuil 
302252 aangetroffen, waaruit één scherf Romeins aardewerk ge-
recupereerd werd. De kuil was 151 cm lang, 75 cm breed en 30 cm 
diep, en had een vrij homogene grijze vulling (fig. 6.52).

Kuil 310067 in het noorden van Zone 3 was 64 bij 50 cm groot 
en was slechts een 12-tal cm diep bewaard (fig. 6.53). De donker-
grijs en zwart gevlekte zandige vulling bevatte twee scherfjes 
Romeins aardewerk, namelijk een terra nigra fragment en een 
fragment kruikwaar, waardoor deze in de Romeinse tijd kan ge-
plaatst worden.

In het zuidoosten van Zone 3 werd het vierkante monument 
uit de late ijzertijd in de zuidelijke zijde oversneden door kuil 
320127. Deze kuil had een afmeting van 125 bij 75 cm en was nog 
53 cm diep (fig. 6.54). De zeer heterogene vulling bestond uit grijs 
en bruin gevlekt zand met hier en daar vlekken van ijzerconcre-
ties. Uit de vulling werden een drietal scherfjes kruikwaar en één 
scherf handgevormd Romeins aardewerk gerecupereerd.

Centraal in het zuiden van Zone 3 bevond zich de ovale kuil 
320649 (fig. 6.55), 100 cm lang en 80 cm breed. De kuil bleek 
bij het couperen slechts fragmentair bewaard te zijn, het diepste 
punt bevond zich slechts 11 cm onder het opgravingsvlak. De vul-
ling bestond uit vrij homogeen grijs zand met vlekken verspitte 
moederbodem. De kuil bevond zich vlakbij een grote verzame-
ling kuilen van diverse afmetingen en dieptes waarvan het niet 
meteen mogelijk was de ouderdom vast te stellen. In kuil 320649 
werd één fragmentje Romeinse kruikwaar aangetroffen.

396 Spoornummers 330544, 330545, 330551, 330552, 330553, 330563, 330565, 330566, 330567 en 330569.

Kuil 320720 was 120 bij 60 cm groot, en bevond zich in het 
zuiden van Zone 3, samen met de kuilen 320719 en 320721 (= 
321322) (fig. 6.49). Wegens tijdsgebrek werd dit spoor niet gecou-
peerd, maar de zone waarin deze sporen zich bevonden werd wel 
verdiept naar aanleiding van het onderzoek van het veel jongere 
wegtracé dat de sporen oversneed. Uit kuil 320720 werden toen 
een dertiental scherven Romeinse kruikwaar gerecupereerd.

Ongeveer 15 m ten noorden van Gebouw 4 bevond zich kuil 
320806 (fig. 6.2). Deze had een afmeting van 102 bij 65 cm en 
was 21 cm diep bewaard (fig. 6.56). De vulling bestond uit vrij ho-
mogeen donkergrijs zand en bevatte talrijke scherven Romeins 
aardewerk, bestaande uit kruikwaar, handgevormd aardewerk 
en een tegulafragment. 

Kuil 330309 bevond zich op slechts vier meter ten noorden van 
paalspoor 320446 uit de noordelijke wand van Gebouw 2 (fig. 
6.47). De kuil was langwerpig en had een afmeting van 164 bij 40 
cm en een diepte van 25 cm (fig. 6.57). In de heterogene (licht)grijs 
gevlekte zandige vulling werden een drietal scherfjes kruikwaar 
en één scherf Romeins handgevormd aardewerk aangetroffen.

Net ten zuiden van Grafveld 2 bevond zich het grote, onregel-
matig spoor 330544 met een afmeting van 19 bij 13 m die aan 
het opgravingsoppervlak uit verschillende naast elkaar liggende 
kuilen leek te bestaan die elk een apart nummer meekregen396 
(fig. 6.21). Coupe AB werd gemaakt aan de kant van 330563 en 
330566 (fig. 6.58), waar het spoor met 110 cm het diepst onder het 
opgravingsvlak bewaard was. Bij coupe EF bedroeg de diepte nog 
90 cm en bij coupe CD 50 cm. 

Fig. 6.54 Terreinopname van coupe JI op kuil 320127.

Fig. 6.55 Terreinopname van de coupe op kuil 320649.

Fig. 6.56 Terreinopname van de coupe op kuil 320806.

Fig. 6.57 Terreinopname van de coupe op kuil 330309.
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Fig. 6.58 Terreinopname van coupe AB op spoor 330563/330566.

De vulling varieerde naargelang de plaats van de coupe, maar 
leek in het algemeen onderaan een iets donkerdere, organische 
band te hebben, met daarboven een heterogene zandige vulling 
die overwegend een donkerbruine kleur had met hier en daar 
lichtere beige vlekken. Enkel bij coupe AB werden uit de spo-
ren 330563 en 330566 in totaal een twaalftal Romeinse scherven 
gerecupereerd. De functie van deze uitgestrekte kuil kon niet 
achterhaald worden.

Ongeveer 22 m ten oosten van Gebouw 2 bevond zich de vrij-
wel ronde kuil 330631 (fig. 6.50). Deze kuil sloot aan op gracht 
330335 die ook uit de richting van Gebouw 2 kwam. De kuil had 
een diameter van 284 cm (fig. 6.59). De vulling bestond bpven-
aan uit een grijs, vrij homogeen zandig pakket, waarschijnlijk 
als het gevolg van de nazak van het spoor. Daaronder bevon-
den zich brokken ingeworpen moederbodem en donkergrijs tot 
donkerbruin zand. Onderaan was de vulling samengesteld uit 
een opeenstapeling van iets meer organische laagjes zand, afge-
wisseld met hier en daar een brok moederbodem, en zandigere 
spoelbandjes (fig. 6.60). De kuil leek oorspronkelijk een water-
voerende functie gehad te hebben, maar van een bekisting was er 
geen spoor. De vulling van deze zogenaamde waterkuil bevatte 
slechts één randfragment van handgevormd Romeins aardewerk 
en een drietal dakpanfragmenten. Twee 14C-dateringen bevesti-
gen de datering in de Romeinse periode (zie verder).

6.3  Vondsten

6.3.1  Aardewerk

-Inleiding

In totaal zijn er meer dan 3000 scherven Romeins aardewerk 
aangetroffen, verspreid over de meeste van de hierboven ver-
melde sporen. In deze paragraaf worden de aardewerksoorten 
eerst globaal besproken, eerst het handgevormd aardewerk en 
daarna het gedraaid aardewerk. De tellingen en de tekeningen 
zijn wel gegroepeerd per spoor zodat de samenhang tussen de 

A

B

C D

A B

0 1m
C D

Fig. 6.59 Detailgrondplan en coupes van kuil 330631.
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Fig. 6.60 Terreinopname van 
coupe AB op kuil 330631.

397 De Clercq 2009, 397-464.

verschillende categorieën duidelijk is (fig. 6.61-6.73). Een gede-
tailleerde studie van de verschillende aardewerkensembles kon 
niet tijdig gerealiseerd worden voor dit boek.

Bij de algemene tellingen zijn 11 aardewerkcategorieën onder-
scheiden (tabellen 6.1 en 6.2). Het handgevormde aardwerk 
maakt in alle ensembles de belangrijkste categorie uit (met uit-
zondering van de kleine ensembles uit het wegtracé en de flan-
kerende greppels), met een gemiddelde voor de hele site van 55 
%. Hierin zijn de meest gebruikte vormen aanwezig: kookpot-
ten, kommen en voorraadpotten. De typische handgevormde 
dolia zijn in een aparte categorie ondergebracht, evenals de zeer 
talrijk aanwezige fragmenten van zoutcontainers (207 scherven, 
6,7 %). Bij het gedraaide aardewerk is de zeer beperkte aanwe-
zigheid van bepaalde fijne tafelwaar opvallend. Vooral van terra 
sigillata is slechts een beperkt aantal individuen aangetroffen. 
Ook geverfd aardewerk, met slechts 10 scherven uit één spoor, 
is nauwelijks aanwezig, terwijl metaalglansaardewerk volledig 
ontbreekt. Ook Pompejaans rood aardewerk lijkt te ontbreken, 
of kan toch niet herkend worden onder de aanwezige fragmen-
ten. Enkel terra nigra is met 6,3 % van het aantal scherven goed 
vertegenwoordigd. Bij het gewone aardewerk valt de grote aan-
wezigheid van kruikwaar op met 9,5 %, grotendeels in baksels 
uit de regio van Bavay, waaronder zeepwaar, en ook amforen 
zijn met bijna 3,5 % opvallend aanwezig. Hierbij kunnen vooral 
fragmenten van Zuid-Spaanse amforen van het type Dressel 20 
worden herkend, maar ook Zuid-Franse wijnamforen van het 
type Gauloise 4 zijn aanwezig. Merkwaardig lijkt de quasi afwe-
zigheid van wrijfschalen. De belangrijkste niet-inheemse aarde-
werksoort is het reducerend gebakken grijs aardewerk met 15,3 
% dat in bijna alle ensembles is aangetroffen.

-Handgevormd aardewerk

Het handgevormde Romeinse aardewerk werd net als het aar-
dewerk uit de reeds besproken prehistorische periodes zowel op 
bakseltechnisch als op typomorfologisch vlak geïnventariseerd 

en beschreven. Om de baksels te bestuderen werd gebruik ge-
maakt van de methodologie van De Clercq397. Hierbij worden 
verse breukvlakken van de scherven onder een microscoop met 
een maximale vergroting tot x40 geanalyseerd. Zodoende wer-
den op basis van de verschillen in de aard, de korrelgrootte en 
de dichtheid van de toegevoegde verschralingscomponenten in 
de baksels van de scherven, 14 verschillende subgroepen van 
handgevormd aardewerk gedefinieerd. Nadien werden deze 14 
subgroepen tot 4 grote bakselgroepen herleid (tabel 6.3). De ba-
sis van alle baksels van handgevormd aardewerk bestaat uit een 
kwartsrijke matrix, aangevuld met zwarte glauconietkorrels. 
De meeste scherven, die tot bakselgroep 1 behoren, waren ver-
schraald met schaars, matig grof tot grof, oranjebruin scherven-
gruis of dichte grove schervengruiskorrels en verkoold vegetaal 
materiaal. Occasioneel werden ook witte tot donkergrijze inclu-
sies in deze baksels aangetroffen. Het gaat in de meeste gevallen 
mogelijk om botfragmenten, hoewel enkele scherven misschien 
calciet(?)-achtige inclusies vertonen en andere grijze scherven-
gruisfragmenten bevatten, afkomstig van reducerend gedraaid 
grijs aardewerk. 

Bakselgroep 2 bestaat uit scherven waarvan de baksels zich 
kenmerken door een dichte verspreiding aan afgeronde kleine 
kwartskorrels, aangevuld met schaarse grove schervengruisfrag-
menten en weinig fragmenten verkoold plantaardig materiaal. 
De derde bakselgroep wordt getypeerd door het ontbreken van 
schervengruis, gepaard gaande met de talrijke aanwezigheid 
van verkoold vegetaal materiaal en bakselgroep 4 lijkt op erg 
schaarse fragmenten verkoold vegetaal materiaal na, weinig of 
geen verschralingselementen te bevatten.

In tegenstelling tot de eerste, derde en vierde bakselgroep die 
reeds in de assemblages uit de voorgaande periodes geïdenti-
ficeerd werden, manifesteert bakselgroep 2 zich pas vanaf de 
Romeinse periode op de site. 
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Gebouw1 Gebouw 2 Gebouw 3 Gebouw 4
alle

grachten
wegtracé

+ greppels
andere
sporen

TOTAAL

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. %

terra sigillata 1 0,5 3 0,1 14 10,9 1 0,3 19 0,6

terra nigra 16 7,6 2 10,5 173 7,4 1 0,3 192 6,3

geverfd aw 10 0,4 10 0,3

amfoor 13 6,2 1 2,0 79 3,4 15 11,6 108 3,5

kruik 15 7,1 6 24,0 15 30,6 111 4,8 60 46,5 86 27,5 293 9,5

mortarium 2 0,1 2 1,6 4 0,1

dolium 10 4,8 31 1,3 2 1,6 43 1,4

reducerend aw 8 3,8 2 10,5 4 16,0 336 14,5 12 9,3 108 34,5 470 15,3

andere 2 1,0 1 4,0 31 1,3 34 1,1

zoutcontainer 23 11,0 2 10,5 2 4,1 177 7,6 3 1,0 207 6,7

handgevormd aw 122 58,1 13 68,4 14 56,0 31 63,3 1372 59,0 24 18,6 114 36,4 1690 55,0

Totaal 210 100 19 100 25 100 49 100 2325 100 129 100 313 100 3070 100

Gracht 7 Gracht 8 Gracht 15
overig

grachten
TOTAAL

n. % n. % n. % n. % n. %

terra sigillata 2 0,1 1 0,4 3 0,1

terra nigra 144 8,9 28 10,8 1 0,5 173 7,4

geverfd aw 10 3,8 10 0,4

amfoor 68 4,2 1 0,4 10 5,5 79 3,4

kruik 47 2,9 49 18,1 5 1,9 10 5,5 111 4,8

mortarium 1 0,4 1 0,4 2 0,1

dolium 27 10,0 4 2,2 31 1,3

reducerend aw 214 13,3 25 9,3 34 13,1 63 34,6 336 14,5

andere 21 1,3 4 1,5 1 0,4 5 2,7 31 1,3

zoutcontainer 174 10,8 3 1,2 177 7,6

handgevormd aw 943 58,5 162 60,0 178 68,5 89 48,9 1372 59,0

Totaal 1613 100 270 100 260 100 182 100 2325 100

Tabel 6.2 
Scherventelling van de aarde-
werkensembles uit de Romeinse 
grachten.

Tabel 6.1 
Algemene scherventelling van het Romeinse aardewerk.

Bakselgroep Kleimatrix Mageringscomponenten

1 kwarts-/glauconietrijk schaars, matig grof tot grof (oranjebruin) schervengruis of dichte grove schervengruiskorrels 
en verkoold plantaardig materiaal, sporadisch enkele bleekwitte/grijze inclusies (bot?) 
+ variant met minder plantaardig materiaal, dichte fijne schervengruiskorrels, met voorlopig 
ongedetermineerde, harde inclusies (calciet?) en soms met grijs schervengruis.

2 kwarts-/glauconietrijk dichte verspreiding van afgeronde kleine kwartskorrels aangevuld met enkele hoekige grote 
schervengruiskorrels en verkoold plantaardig materiaal

3 fijn kwartsrijk dichte hoeveelheid verkoolde fragmenten plantaardig materiaal en sporadisch fijne grindfrag-
mentjes + variant met schaarse maar grove schervengruiskorrels

4 fijn kwarts-/glauconietrijk verkoold plantaardig materiaal en weinig tot geen schervengruiskorrels 
+ variant met schaarse grove schervengruiskorrels

Tabel 6.3 
Bakselgroepen van het handgevormde aardewerk uit de Romeinse periode.
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Vormtype Beschrijving

P1 S-vormig profiel met naar buiten gebogen rand, ribbels op de overgang van de schouder naar de rand

P2 S-vormig profiel met naar buiten gebogen rand, open potvorm

P3 S-vormig profiel met naar buiten gebogen rand, gesloten potvorm

16 S-vormig profiel met naar buiten gebogen rand en dekselgeul

K6 Licht geknikt profiel met naar buiten staande rand

K10 Naar binnen gebogen en geprofileerde rand

K11 Naar binnen gebogen en geprofileerde rand, met vernauwing naar de top toe

K12 Naar binnen gebogen en ongeprofileerde rand

B8 Met opstaande wand en geprofileerde rand

Tabel 6.4 
Typologie van het handgevormde aardewerk uit de Romeinse periode.

398 De Clercq 2009, 414-419.

Voor de typologische identificatie van het aardewerk werd be-
roep gedaan op de typologie die door De Clercq398 opgesteld 
werd voor het handgevormde Romeinse aardewerk uit het noor-
delijke deel van de Civitas Menapiorum. Zowel de opdeling in 
functionele basisvormen (pot, kom, bord, beker, fles, deksel) als 
de verdere onderverdeling in subtypes aan de hand van de mor-
fologische eigenschappen van de ‘randschouder’ evolutie werden 
overgenomen.

Binnen de gediversifieerde vormenschat (tabel 6.4) van het 
handgevormde Romeinse aardewerk zijn verschillende potty-
pes het best vertegenwoordigd (verspreid over de figuren fig. 6.61 
tot 6.72). Daarnaast werden in mindere proporties ook fragmen-
ten van kommen, voorraadpotten, zoutcontainers, borden en 
deksels in de assemblage herkend. De potten hebben steeds een 
S-vormig profiel met een naar buiten gebogen rand. Open pot-
vormen (P2) domineren het ensemble (fig. 6.61: 7-12; fig. 6.66: 32; 
fig. 6.69: 6), hoewel ook potten met ribbels op de overgang van 
de schouder naar de rand (P1) (fig. 6.63: 3-4), gesloten potvormen 
(P3) (fig. 6.64: 3) en potten met een dekselgeul op de naar bui-
ten gebogen rand (P16) vastgesteld werden (fig. 6.67: 35). Naast 
verschillende potvormen werden zoals vermeld ook regelmatig 
kommen aangetroffen. Het zijn meestal kommen met naar bin-
nen gebogen en al dan niet geprofileerde rand. De subtypes (sub-
types K10, K11 en K12), Daarvan is het subtype K11 met een zich 
naar de top toe vernauwende rand het best vertegenwoordigd 
(fig. 6.61:31; fig. 6.63: 9; fig. 6.66: 27; fig. 6.69: 7-10), maar ook de 
subtypes K10, met naar binnen gebogen geprofileerde rand( fig. 
6.63: 5; fig. 6.66: 26) en K12 met naar binnen gebogen ongepro-
fileerde rand (fig. 6.66: 25) komen regelmatig voor. Er werd ook 
één kom met een :licht geknikt profiel herkend van het type K6 
voor (fig. 6.67: 32). Fragmenten van zoutcontainers werden veel-
vuldig in de Romeinse sporen aangetroffen. Vanwege de hoge 
fragmentatiegraad van de scherven en het slechts zelden voor-
komen van randfragmenten is het echter onmogelijk deze recipi-
enten typologisch verder te duiden. Tenslotte wordt het typolo-
gisch spectrum vervolledigd door enkele grote wandfragmenten 
en een rand van voorraadpotten (fig. 6.72: 4), een handgevormde 
imitatie van een Gauloise XIII amfoor (fig. 6.72: 9), een bord van 
het subtype B8 (fig. 6.66: 29) en een deksel (fig. 6.61: 17). 

Behalve op basis van vormtypologische argumenten kunnen we 
het aardewerk ook op basis van intrinsieke kenmerken beschrij-
ven. De kleur van het merendeel van de scherven varieert van 
licht beige, bruin of donkerbruin tot donkerbruin en donker-
grijs. Aan de binnenzijde vertonen de scherven frequent sporen 
die op de productiewijze van het aardewerk duiden (handge-
vormd of handgevormd en nagedraaid) zoals aanhechtingsspo-
ren, discordante draailijnen, wrijfssporen of een ruw oppervlak. 
De dikte van de scherven is uiteenlopend en is sterk afhankelijk 
van de functie van de recipiënten enerzijds en de positie dat de 
scherf in de respectievelijke aardewerkindividuen inneemt an-
derzijds. De keuze van de baksels en meer bepaald van de aan 
de klei toegevoegde verschralingselementen is mogelijk ook 
ten dele afhankelijk van de beoogde basisvorm en oppervlakte 
afwerking van het aardewerk. Toch bleek het onmogelijk een 
bepaalde bakselgroep exclusief aan een bepaalde typologische 
vorm te koppelen, met uitzondering van baksel 3 dat enkel bij 
zoutcontainers vastgesteld werd.

In het algemeen etaleert het handgevormde Romeinse aarde-
werk een veelheid aan versieringspatronen en -types, gaande van 
enkele en meervoudige ingegroefde lijnen, horizontaal omlo-
pende ribbels, vingertopindrukken, gladdingslijnen (fig. 6.67: 
56-58; fig. 6.69: 11-13), kamversiering (fig. 6.61: 7, 10; fig. 6.63: 1), 
verfstrepen en allerhande vormen van oppervlaktebewerking. 
Erg courant is een decoratie van vingertopindrukken op de rand 
(fig. 6.61: 10, 14-15, 26; fig. 6.63: 3; fig. 6.67: 44-52). Daarnaast 
zijn potvormen met kamstreepversiering op de buik en puntin-
drukken (fig. 6.61: 11; fig. 6.67: 35-36) en/of meervoudige inge-
groefde golflijnen op de overgang van de buik naar de schouder 
meermaals gedocumenteerd (fig. 6.61: 16; fig. 6.63: 11; fig. 6.71: 
6). Vormen van oppervlaktebewerking zoals het gladden of licht 
besmijten van het aardewerk, maar ook het aanbrengen van coa-
ting werden in het assemblage herkend. Op een aanzienlijke hoe-
veelheid scherven zijn ook sporen van beroeting aanwezig. In 
het geval van sommige komtypes bevindt deze beroeting zich 
bovendien zowel aan de binnen- als de buitenkant.
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Fig. 6.61 Aardewerkvondsten uit verschillende sporen: Gebouw 1 (1-23); Gebouw 2 (24-26); Gebouw 3 (27-29); Gebouw 4 (30-32). Sch. 1:3.
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Fig. 6.62 Vondsten uit verschillende graven van Grafveld 1: graf 100398 (1-3); grafnis 100240 (4-7); graf 100241 (8-10); graf 100474 (11-12). 
Sch. 1:3.
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Fig. 6.63 Vondsten uit verschillende graven van Grafveld 2: graf 330537 (1); graf 330555 (2-3); graf 330556 (4-7); graf 330557 (9); graf 330559 
(8); graf 330581 (10); graf 330582 (11). Sch. 1:3.
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Fig. 6.64 Vondsten uit kuil 340117 in het grafmonument: aardewerk (1-3); glas (4-6). Sch. 1:3.

Fig. 6.65 Aardewerk uit de 
grachten langsheen het weg-
tracé in Zone 3. Sch. 1:3.
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Fig. 6.66 Aardewerk uit Gracht 7, ten zuiden van Gebouw 1. Sch. 1:3.
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Fig. 6.67 Aardewerk uit Gracht 7, ten zuiden van Gebouw 1. Sch. 1:3.
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Fig. 6.68 Aardewerk uit Gracht 7, ten zuiden van Gebouw 1. Sch. 1:3.

399 De Clercq & Degryse 2008.

-Gedraaid aardewerk

Het gedraaide aardewerk uit de Romeinse periode omvat de 
meeste gebruikelijke categorieën zoals die op Romeinse sites in 
de regio doorgaans worden aangetroffen (tabellen 6.1 en 6.2). 
Zoals eerder reeds opgesomd betreft het enerzijds gewoon ge-
bruiksaardewerk in reducerende bakking van het type Low 
Lands Ware399 en anderzijds de typische Romeinse soorten zoals 
kruikwaar, amforen en mortaria. Bij de fijne tafelwaar is enkel 
terra nigra goed vertegenwoordigd, zijn terra sigillata en geverfd 
aardewerk maar beperkt aanwezig en ontbreken bepaalde cate-
gorieën zelfs (zie inleiding).

Bij de terra sigillata zijn vooral exemplaren in Oost-Gallische 
baksels aangetroffen. Enkel uit Gebouw 1 komt de rand van 
een kop Drag. 27 uit Centraal-Gallië (fig. 6.61: 1). Bij de Oost-
Gallische producten zit een bord van het type Drag. 36 in een 
baksel uit Rheinzabern (fig. 6.65: 1) en een zeldzaam schaaltje 
van het type Drag. 39, dat aangetroffen werd in kuil 340117 in 
het grafmonument, te samen met een kruikje, een pot en 3 stuks 
glazen vaatwerk (fig. 6.64: 4-6). Een groot randfragment is van 
een ongeprofileerd bord van het type Drag. 32 (fig. 6.66: 1). Van 
gevernist aardewerk zijn 10 fragmentjes aangetroffen van een 
beker in een wit baksel met grijze deklaag uit Keulen (Brunsting 
techniek B). Met 6,3 % is terra nigra goed vertegenwoordigd. Het 
betreft zowel bekervormen als borden. Het gaat vooral om heel 
fijne kwartsrijke baksels met een hoge concentratie aan ijzer-
oxiden. Er zijn verschillende types in deze zogenaamde eggshell-
baksels aangetroffen. In Gracht 7 gaat het onder meer om bolle 
bekers van het type Holwerda 31 (fig. 6.66: 2-4). Dit ensemble 
bevat ook verschillende terra nigra-fragmenten met rolstempel-
versiering (fig. 6.66: 11-16). Fragmenten van bekers van het type 
Holwerda 26, met scherp geknikte wand, en Holwerda 27, met 
bolle schouder, zijn aanwezig in de ensembles van Gracht 7 en 

in Gebouw 1, te dateren van het midden van de 1ste tot het mid-
den van de 2de eeuw (fig. 6.61: 2; fig. 6.66: 6-8). Een volledige 
exemplaar van het type Holwerda 27 bevond zich in graf 330559 
(fig. 6.63: 8). Bodems van terra nigra-bekers zijn aangetroffen in 
Gebouw 1 (fig. 6.61: 3), Grafveld 1 (fig. 6.62: 9) en de Grachten 7 
en 11 (fig. 6.71: 9).

Bij het ruwwandig aardewerk zijn de amforen met meer dan 100 
fragmenten, in totaal 3,5 %, redelijk goed vertegenwoordigd in 
de meeste grotere ensembles (tabel 6.1). De Zuid-Spaanse am-
foren van het type Dressel 20 zijn aanwezig met 39 scherven. In 
het ensemble van Gebouw 4 zit een rand van dit type (fig. 6.61: 
30). Het ensemble van Gracht 7 bevat onder meer 8 randfrag-
menten en een greep met stempel (fig. 6.66: 22). Een greep met 
een vervaagde stempel, mogelijk met sporen van verwijdering 
(afhakking) van de rand, is als residuele vondst aangetroffen in 
een jongere drenkpoel op Zone 2 (fig. 6.72: 3). Daarnaast zijn een 
zestiental scherven van Zuid-Franse wijnamforen van het type 
Gauloise 4 aangetroffen, onder meer in Gebouw 1 (fig. 6.61: 6) en 
in Gracht 3. Ten slotte zijn er ook 53 scherven in een onbekend 
amfoorbaksel rijk aan chamotte aanwezig in het ensemble van 
Gracht 7. Van dolia zijn er slechts 43 wandscherven aangetroffen, 
in drie verschillende baksels (fig. 6.70: 7). Eén fragment vertoont 
de restanten van een witte verf- of sliblaag aan de buitenzijde. 
Opvallend is de quasi afwezigheid van mortaria. Er zijn slechts 
vier fragmenten in het beige Bavay-baksel aanwezig, waarvan 
2 in de ensembles van het wegtracé, waarvan 1 residueel in een 
middeleeuwse herbruiksfase, 1 in gracht 15 en een rand van het 
type Stuart 149 in gracht 8 (fig. 6.70: 4). Eén van de meest voor-
komende categorieën is kruikwaar, dat 9,5 % van alle Romeinse 
aardewerkvondsten uitmaakt. Van de minstens 293 fragmenten 
(enkele zeer sterk gefragmenteerde exemplaren uit de graven zijn 
niet meegerekend) zijn ongeveer 76 % in zeepwaar, 20 % in beige  
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Fig. 6.69 Aardewerk uit de Gracht 15, ten noordoosten van Gebouw 2. Sch. 1:3.

400 De Clercq & Degryse 2008.

401 Cosyns & Verhelst 2014.

zandige waar uit Bavay en ook goed 4 % in een fijn wit baksel uit 
Keulen. Het gaat om zowel kleinere als grotere een- of twee-orige 
kruiken. Ze zijn aangetroffen in enkele graven van Grafveld 1 en 
het Grafmonument (fig. 6.62: 1, 5; fig. 6.64: 2), in de structuren 
behorende tot de Gebouwen 1 en 3 (fig. 6.61: 29), in de meeste 
grachten (fig. 6.66: 18-21; fig. 6.73: 2) en in meerdere sporen be-
horende tot het wegtracé.

De belangrijkste niet-inheemse aardewerksoort is het reduce-
rend gebakken grijs aardewerk met 470 scherven of 15,3 % van 
het totaal, dat in nagenoeg alle ensembles wordt aangetroffen. 
Het gaat grotendeels om zeer fijn zandige grijze baksels die tot 
de Low Lands ware behoren400. Qua vormen betreft het vooral 
eenvoudige pottypes met korte opstaande tot naar buiten ge-
bogen rand, al dan niet met dekselgeul (fig. 6.61: 19-20, 24; fig. 
6.62: 4, 6, 11; fig. 6.63: 4; fig. 6.65: 2; fig. 6.67: 35-41; fig. 6.69: 1, 3), 

enkele bekers, verschillende komvormen (fig. 6.61: 27; fig. 6.62: 2 
fig. 6.63: 9 ), borden waaronder een imitatie van terra nigra type 
Holw. 81 en deksels (fig. 6.61: 23). Ook zijn er fragmenten van 
minstens 2 voorraadpotten van het type Holw. 139-142 aange-
troffen (fig. 6.69: 4; fig. 6.70: 5).

6.3.2  Glas401

-Inleiding

Slechts in twee contexten werd glas aangetroffen, enerzijds een 
spiegelglas in nis 100398 die bij graf 100396 van het grafveld op 
Zone 1 hoorde en anderzijds 3 volledige recipiënten in de kleine 
kuil 340117 met bijgiften die zich centraal in het grafmonument 
op Zone 3 bevond (fig. 6.43). 
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Fig. 6.70 Aardewerk uit de Gracht 8, ten zuiden van Gebouw 3. Sch. 1:3.

402 Isings 1957; Isings 1971.

403 Sablerolles 2006.

404 Hanut 2006, 22.

405 Simon-Hiernard 2000, 141.

406 Plumier 1986, 22, fig. 12: 20.

- Kuil 340117 (grafmonument)

1. Hexagonale fles van het type Isings 50 in blauwgroen trans-
parant glas (fig. 6.64: 6; fig. 6.74)402. De bijna intacte in moule 
geblazen fles is 178 mm hoog. Op de bodem van de fles zijn 5 con-
centrische cirkels zichtbaar, merktekens die wel vaker aangetrof-
fen worden op de bodem van moule geblazen voorwerpen en die 
een chronologische betekenis hebben403. Dit soort merktekens 
bestaat tot het midden van de 2de eeuw uit een variabel aantal 

concentrische cirkels. Vanaf dan ruimt dit steeds meer plaats 
voor allerlei geometrische en figuratieve motieven en letters404. 
Sommigen gaan ervan uit dat de concentrische cirkels eerder 
dienden om de fles stabiel te plaatsen en niet zozeer als merk-
teken405. Bekend is de hoge fles van de tumulus II van Séron die 
gedateerd wordt tussen 110 en 150 n. Chr.406. De grafheuvel van 
Séron bevatte net zoals de kuil van Aalter-Woestijne slechts één 
hexagonale fles. In tegenstelling tot vierhoekige flessen die vaak 
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Fig. 6.71 Aardewerk uit de overige grachten. Sch. 1:3.

407 Hanut 2006, 22.

408 Koster 2006, 70, fig. 3.

409 Sennequier 2013, 167.

410 Moirin 2006, 119-124, fig. 1.

411 Simon-Hiernard 2000, 141.

in drie tot vijf exemplaren in tumuli geplaatst zijn, wordt meestal 
één enkele hexagonale fles per graf aangetroffen407. Een crema-
tiegraf te Nijmegen-West, gedateerd tussen 95-110 n. Chr., met 
10 grote hexagonale flessen rond één grote cilindrische fles is dan 
ook uitzonderlijk408. Een fles te Yerville (Frankrijk) is afkomstig 
uit een graf waarvan andere objecten gedateerd werden tussen 
75 en 175 n. Chr.409.

Grote hexagonale flessen zijn karakteristiek voor de noordwes-
telijke provincies van het Romeinse Rijk, met concentratiege-
bied in Normandië410, komen zelden voor in onze contreien. De 
wijde verspreiding van de mallen in klei en steen met cirkels uit 
Zwitserland, Italië, Frankrijk en Duitsland toont aan dat moule 
geblazen flessen met concentrische cirkels in verschillende cen-
tra van het westelijke Romeinse rijk vervaardigd werden411. Het 
is echter zeer waarschijnlijk dat het stuk uit Aalter-Woestijne uit 
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Fig. 6.72 Aardewerk uit andere sporen: kuil 3208.6 (1-2); middeleeuwse drenkpoel 200131 (3); podzol Zone 1 en Zone 3 (4-8), windval 
320204 (9); gracht 320402 (10-11), gracht 320714 (12). Sch. 1:3.
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Fig. 6.73 Romeins aardewerk uit jongere sporen: gracht 100239/100729 (1-2); gracht 100151 (3). Sch. 1:3.
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Fig. 6.74 Naast onder andere een 
handgevormde pot bevatte kuil 
340117 drie verschillende vormen 
in glas: een unguentarium, een 
zalfpotje en een hexagonale fles.

412 Isings 1957; Isings 1971.

413 Sennequier 2013, 130.

414 Rütti 1991, 119.

415 Cosyns & Verhelst 2014, 5.

416 Isings 1957; Isings 1971.

417 Roosens & Vanderhoeven 1955, 7; Mignot 1984, 164; Vanderhoeven 1961, 96; Sennequier 2013, 104.

418 Simon-Hiernard 2000, 338.

Normandië komt en via de Noord-Franse kust tot in onze con-
treien is geraakt, zoals zoveel glazen vaatwerk.

2. Unguentarium met hoge hals type Isings 82 (fig. 6.64: 4; fig. 
6.74)412. Deze zogenaamde kandelaar-unguentarium (‘candles-
tick’-unguentarium) is gemaakt uit dunwandig bleekgroen glas 
en is bijna volledig. Het 167 mm hoge, vrijgeblazen object heeft 
een driehoekig, licht convex lichaam en een lange cilindrische 
hals die naar onder toe iets wijder wordt. Tussen lichaam en nek 
is een lichte inkeping zichtbaar. De bodem is centraal diep in-
gedrukt. De rand is bijna horizontaal en is ontstaan door het 
omplooien van de rand naar buiten en daarna terug inwaarts. 
Residu-analyse toont aan dat de unguentaria gebruikt werden 
om geparfumeerde oliën te bewaren. Dit soort objecten kent een 
grote verspreiding over het hele Romeinse rijk, vooral vanaf de 
2de eeuw. De exemplaren uit Boven-Normandië uit goed dateer-
bare contexten wijzen op een datering vanaf het laatste kwart 
van de 1ste tot de 3de eeuw413. In Augst zijn talrijke gelijkaar-
dige objecten aangetroffen. Deze worden gedateerd in de 2de 
en de 3de eeuw414. Het unguentarium met hoge hals van Aalter-
Woestijne mag op basis van veel vergelijkingsmateriaal uit da-
teerbare contexten geplaatst worden in de periode midden 2de 
tot begin 3de eeuw415.

3. Klein zalfpotje van het type Isings 68 in bleek blauwgroen vrij-
geblazen glas (fig. 6.64: 5; fig. 6.74)416. Het bolvormige potje van 
40 mm hoog heeft een afgeplatte concave bodem die centraal 
ingedrukt is en een pontilbreukvlak vertoont. De brede, naar 
buiten aflopende rand werd gevormd door deze eerst naar bui-
ten toe en daarna terug inwaarts om te plooien . Dit soort kleine 

bolronde objecten met brede horizontaal geplooide rand diende 
om geparfumeerde of geneeskundige zalfjes te bewaren en wordt 
zowel in wooncontext als in funeraire context aangetroffen. Ze 
werden voornamelijk in de 1ste en de 2de eeuw geproduceerd417, 
maar komen nog voor in de 3de eeuw418.

Op basis van een vergelijkende studie van de drie bovenstaan-
de vormtypes uit gedateerde contexten in Gallia Belgica en 
Germania Inferior kan de rituele bijzetting in kuil 340117 ge-
plaatst worden in de tweede heft van de 2de eeuw na Chr. of ten 
laatste in het begin van de 3de eeuw (150-225/235). Omdat de 
hexagonale flessen veeleer van vroege makelij zijn (eind 1ste-
midden 2de eeuw) springt de hexagonale fles dus ietwat uit de 
toon. Het exemplaar in deze kuil te Aalter-Woestijne moet waar-
schijnlijk eerder gezien worden als een voorwerp dat lang dienst 
gedaan heeft en uiteindelijk een laatste bestemming kreeg als 
grafgift omdat dit type vaatwerk door een veranderd consump-
tiegedrag geen plaats meer had in het dagelijkse gebruik.

- Grafnis 100398

In de nis van crematiegraf 100396 werd naast aardewerk ook 
een zeer dunwandig glazen object in een bleek blauwgroen (na-
tuurlijk gekleurd) glas aangetroffen (fig. 6.62: 3). Het is convex 
en circulair van vorm met een onregelmatige rand en een dia-
meter van gemiddeld 52 mm. Het is doelbewust gemaakt na een 
vrijgeblazen bolvormig object te hebben gebroken en ruwweg te 
hebben bijgeschaafd. Dit type voorwerp is zeer karakteristiek 
voor Romeins spiegelglas en was ingewerkt in een spiegelkader 
of spiegeldoos in hout, steen of metaal. Omdat spiegelglas in 
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onze contreien steeds los wordt aangetroffen mag ervan uitge-
gaan worden dat houten kaders of dozen standaard waren. Aan 
de concave zijde moet een spiegelend laagje zijn aangebracht in 
metaal, zoals lood of tin. De spiegelende laag is echter niet zicht-
baar bewaard. Optisch en chemisch onderzoek kan eventueel 
in een later stadium uitgevoerd worden om uit te wijzen welk 
metaal is aangebracht om het spiegelend effect te creëren419. Tot 
in de 2de eeuw n. Chr. waren de spiegels vervaardigd in metaal, 
maar tegen het einde van die eeuw of ten laatste vanaf de 3de 
eeuw werd veelvuldig gebruikt gemaakt van spiegelglas. Door de 
convexe vorm en de dunwandigheid is het voorwerp zeer fragiel 
en vaak slecht geïnventariseerd voorheen. Er is tot nu dan ook 
amper aandacht besteed aan spiegelglas.

6.3.3  Metaal

De sporen uit de Romeinse periode leverden slechts weinig vond-
sten in metaal op. De brandrestengraven bevatten vaak wel een 
aantal (fragmenten van) vierkante nagels en niet nader te bepa-
len, kleine fragmenten in ijzer.

419 Cosyns & Verhelst 2014, 6.

Daarnaast zijn er nog een aantal vermeldenswaardige vondsten 
zoals een scheermes dat bij conservatie op de bodem van een 
aardewerken kom uit graf 330556 aangetroffen werd (fig. 6.27; 
fig. 6.75). Het ijzeren object is driehoekig, de lange zijden zijn 
beide 8 cm en de korte zijde 5,5 cm (fig. 6.63: 7). De exacte dikte 
is moeilijk te achterhalen door de corrosie, maar lijkt maximum 
0,5 cm geweest te zijn. Op de corrosielaag waren hier en daar nog 
afdrukken van textiel te zien. Samen met dit scheermes werd ook 
een wetsteen gevonden (zie verder).

Bij de conservatie van een pot uit graf 330537 werd een klein frag-
ment in metaal aangetroffen dat misschien een fragment van een 
fibula zou kunnen zijn.

Een bijzonder voorwerp is het bovendeel van een vogelkop in een 
koperlegering dat aangetroffen werd in een karrenspoor, 303096, 
dat zich ten noorden bevond van het eigenlijke Romeinse weg-
tracé. Het object heeft een afmeting van 5,9 bij 4,5 cm (fig. 6.76). 
Op basis van de morfologie is duidelijk dat het om een fragment 
van een adelaarskop gaat. Er zijn een paar mogelijkheden wat 

Fig. 6.75 Op de bodem van een kom in graf 330556 bevonden zich een scheermes en een wetsteen, die daar oorspronkelijk samen gewikkeld 
in textiel waren gedeponeerd als grafgift.
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Fig. 6.76 Adelaarskop in een koperlegering uit spoor 303096.

de interpretatie van de vondst betreft. Een doorgedreven litera-
tuurstudie liet toe een aantal zinvolle mogelijkheden voor de in-
terpretatie van de volledige vorm en functie voorop te stellen420. 
De adelaar is een figuratief element dat vaak in militaire context 
wordt gezien, en gezien het om een holplastiek fragment gaat, 
zou het eventueel om een fragment van een helmornament kun-
nen gaan. Een andere, misschien meer plausibele interpretatie 
gezien de context van de vondst vlakbij het Romeinse wegtracé, 
is wellicht deze als fragment van een riemgeleider of -houder 
van een twee- of vierwielige wagen421. Relevant in dit kader is 
de vondst tijdens het vooronderzoek in 2009, in een boormon-
ster nabij het wegtracé, van een bronzen aanhechtingsdeel van 
Romeins paardentuig (fig. 6.77)422.

Fig. 6.77 Fragment van Romeins paardentuig, gevonden tijdens het 
vooronderzoek.

6.3.4  Natuursteen

In de diverse Romeinse sporen werden hier en daar wel frag-
menten natuursteen aangetroffen, maar meestal gaat het om on-
bewerkte fragmenten. Een uitzondering daarop is de wetsteen 
die onderin een kom in graf 330556 werd gevonden, samen met 
het ijzeren scheermes (fig. 6.75). De wetsteen was net zoals het 
scheermes driehoekig en had gelijkaardige afmetingen. Twee 
zijden waren 7 cm lang, één zijde was 8 cm, en het object was 1,5 
cm dik (fig. 6.63: 6). Ze vormden duidelijk een ensemble dat in 
het graf gedeponeerd werd.

420 Clerbaut et al. 2015, 37.

421 Clerbaut et al. 2015, 38-41 en de daar vermelde literatuur.

422 Van de Vijver et al. 2010, 32 en fig. 30.

423 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.4.2. Pollenanalyse.

6.4  Natuurwetenschappelijk onderzoek

6.4.1  Inleiding

Net als bij de voorgaande periodes hadden de Romeinse spo-
ren en structuren geen gunstige bewaringscondities voor onver-
koolde organische resten. Zodoende werd er geen dierlijk bot 
aangetroffen en ontbraken onverkoolde botanische resten met 
uitzondering van pollen. Er konden pollen bestudeerd worden 
uit een waterkuil en uit het wegtracé en zijn begrenzende grach-
ten. Deze laatste zijn genomen tijdens de opgravingen door de 
U.Gent in 1989. De ongepubliceerde resultaten van het pollenon-
derzoek van Heim worden hier meegenomen423.

Grote hoeveelheden verkoolde organische resten zijn aangetrof-
fen in de brandrestengraven van de twee grafvelden en uit het 
grafmonument. Het gaat vooral om houtskool, naast wat gecre-
meerd menselijk bot en een heel beperkte hoeveelheid botani-
sche macroresten. Van deze drie vondstcategorieën is telkens 
een assessment gemaakt.

6.4.2  Pollen

-Materiaal

Uit de Romeinse periode zijn drie types structuren bemonsterd 
en geanalyseerd, namelijk een waterkuil, het wegtracé zelf en de 
greppels langs het wegtracé.

Waterkuil 330631
Spoor 330631 is een waterkuil die vasthing aan een greppel die 
veel Romeins aardewerk bevatte en leidde naar een Romeins ge-
bouw. Dit spoor wordt geïnterpreteerd als contemporain met de 
Romeinse structuren. Twee monsters van verschillende dieptes 
in deze kuil werden onderzocht (fig. 6.78).

Fig. 6.78 Bemonsterde waterkuil 330631.

Wegtracé en karrensporen
Spoor AW-89/46-47 is een deel van de Romeinse weg van ca. 
6,5m breed met karrensporen die in 1898werd aangesneden. De 
in detail bemonsterde sequentie start net onder de Romeinse weg 
en loopt door tot in de ploeglaag.
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Greppels langs de weg
Langs beide kanten van de Romeinse weg liepen greppels (AW-
89/22-36). Deze greppels zijn in 1989 op vier plaatsen bemonsterd 
(2x aan elke kant van de weg). Het onderste niveau leverde ner-
gens genoeg pollen op. De pollenspectra weerspiegelen dus de 
vulling van de greppels in de periode na de aanleg.

-Beschrijving resultaten

Waterkuil 330631
Alnus, Corylus en Quercus komen hier in min of meer gelijke hoe-
veelheden voor en vormen de belangrijkste taxa bij het AP dat 
ca. 65 % bedraagt. Het NAP wordt gedomineerd door Poaceae en 
Ericaceae. Sphagnum komt voor met 3-6 %. De verschillen tus-
sen beide monsters zijn klein. Toch valt een afname van Quercus, 
Ericaceae en Sphagnum op te merken, die gecompenseerd wordt 
door een lichte stijging van verschillende boomsoorten (Alnus, 
Betula, Corylus en Pinus).

Greppels langs de weg AW-89/22-36
De pollenspectra van de vier sequenties vertonen relatief weinig 
evolutie en lijken ook onderling goed op elkaar. Het AP schom-
melt overal rond de 70 %. Daarbij kent Alnus steeds de hoogste 
waarden (gemiddeld 36 %), gevolgd door Corylus (gemiddeld 20 
%) en Betula (gemiddeld 7 %). Tilia vertoont een kleine piek (6 
%) in het onderste niveau van AW-89/29-31 en Quercus is sterker 
aanwezig in AW-89/26-27 (tot 12 %). Alle andere NAP-taxa ken-
nen lage frequenties. Het AP wordt gedomineerd door Ericaceae 
en Poaceae (elk gemiddeld 13 à 14 %). Onderaan het diagram van 
AW-89/29-31 is een piek van Cerealia (7 %) te zien. De andere 
kruidentaxa beperken zich tot minder dan 1 %. 

Weg AW-89/46-47
In dit diagram kunnen 4 zones onderscheiden worden op basis 
van variaties in de verhouding AP/NAP.
1. De onderste twee niveaus, die zich net onder het Romeinse 

pakket bevinden, worden gekenmerkt door een AP-percentage 
van ca. 70 %, waaronder Alnus (>30 %), Corylus (ca. 15 %), 
Quercus (6-11 %) en één tot enkele percenten Betula, Fagus, Tilia, 
Ulmus. Bij het NAP zijn Ericaceae (18-20 %) en Poaceae (5-9 
%) het belangrijkst. Cerealia vertegenwoordigen ca. 1 %. Ook 
opvallend in deze zone zijn de hoge waarden voor Filicales en 
Polypodium vulgare. 

2. In deze tweede zone, die overeenkomt met de laag die als 
Romeins geïnterpreteerd werd, bestaat uit drie niveaus. Het 
AP is er beduiden lager, ondanks een lichte stijging van aan-
vankelijk Tilia en vervolgens Corylus. Alnus, Fagus en Quercus 
gaan sterk achteruit, net als sommige minder frequente AP-
taxa. De NAP-stijging laat zich vooral voelen bij de Poaceae, 
maar ook bij de Ericaceae. Andere kruiden vertonen geen op-
vallende pieken. De sporenplanten gaan sterk achteruit.

3. In deze zone (4 niveaus) kent het NAP een sterke terugval tot 11 
%. Deze daling laat zich voelen bij de Ericaceae en de Poaceae. 
De bomen die hier het meest van profiteren zijn Alnus, Quercus 
en Fagus, maar ook Carpinus kent hier een continue curve. De 
meeste curven bereiken opnieuw waarden vergelijkbaar met 
die in zone 1, behalve Fagus en Quercus (hoger in zone 3) en 
Ericaceae (lager in zone 3). 

4. In deze zone gaat het AP er in het algemeen geleidelijk op 
achteruit ten opzichte van de vorige zone (met uitzondering 
van Corylus, die aanvankelijk stijgt). In de top stijgt ook Pinus 
licht. De stijging in het NAP is te wijten aan achtereenvol-

gens een stijging van Ericaceae (tot 10 % in de basis van deze 
zone), Poaceae en Cerealia (elk tot ruim 30 % in de top) en 
Chenopodiaceae (10 % in de top). Andere opvallende aanwe-
zigen zijn Centaurea cyanus en Fagopyrum. 

-Interpretatie

Waterkuil 330631
De spectra uit de Romeinse waterkuil tonen een relatief open 
bos, waarin zowel hazelaar, eik als els een plaats hadden. De 
meer open plekken bestonden uit grasland en heide. In het bo-
venste monster kan een zwak signaal herkend worden van het 
overgroeien van heide met jong bos (o.a. berken en dennen). 

Greppels langs de weg AW-89/22-36
De vegetatie die afgeleid kan worden uit de opvulling van de 
greppels lijkt in grote mate op deze beschreven voor de Romeinse 
waterkuil. Wel is het belang van els hier groter, wat zou kunnen 
wijzen op het meer lokaal voorkomen van deze boom, bijvoor-
beeld langs de kant van de greppels. Ook het belang van heide is 
hier iets groter in verhouding tot grasland dan in de waterkuil. 
Dit kan een zeer lokaal verschil zijn.

Weg AW-89/46-47
1. De vegetatie die blijkt uit de spectra in de eerste zone stemt 

goed overeen met deze uit de opvulling van de greppels, maar 
sluit ook nauw aan bij de beschrijving van de vegetatie in de 
ijzertijd. Op basis van de pollenspectra kan niet afgeleid wor-
den hoe oud dit pakket precies is, al is het zeker niet beduidend 
ouder dan Romeins.

2. De tweede zone, die als Romeins geïnterpreteerd wordt, lijkt 
een signaal te geven van ontbossing. Dit is waarschijnlijk een 
zeer lokaal fenomeen: langs de weg, die op zich een verstoord 
milieu vormt, komen meer kruiden en open plekken voor. 
Hazelaars vormen de overgang naar een dichter bos, verder 
weg van de weg.

3. Tijdens de afzetting van de derde zone wordt de weg niet meer 
gebruikt, wat resulteert in een herbebossing van deze open 
strook in het landschap. In dit bos groeit opvallend veel eik en 
beuk. Ook haagbeuk komt er voor. Het bos is nu denser dan 
in de vorige periodes (Romeins, ijzertijd & bronstijd). Deze 
periode zou kunnen overeenstemmen met de vroege middel-
eeuwen, die bekend staan om hun herbebossing vanwege een 
terugval van de bevolking. Deze interpretatie kan jammer ge-
noeg niet gestaafd worden met dateringen. 

4. De laatste zone komt overeen met de ploeglaag en is waar-
schijnlijk een vermenging van jonger materiaal (middeleeuws) 
met recent materiaal (post-middeleeuws). 

6.4.3  Houtskool

- Inleiding

Uit vijf Romeinse crematiegraven is de houtskool onderzocht. 
Het doel hiervan is te onderzoeken welke houtsoorten er ge-
bruikt werden in het crematieritueel in de Romeinse periode in 
Aalter. Daarnaast zijn er ook 55 houtskoolidentificaties uitge-
voerd met als doel het meest geschikte materiaal te selecteren 
voor de radiokoolstofdatering van deze sporen (zie verder).
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- Houtskoolanalyse van funeraire structuren

Uit de vijf onderzochte Romeinse crematiegraven (sporen 
100241, 100242, 330558, 330559 en 340096) is telkens een mini-
mum van 100 houtskoolfragmenten bestudeerd (tabel 6.5). De 
onderzochte houtskoolfragmenten zijn met een willekeurige 
steekproef, onafhankelijk van hun afmetingen, geselecteerd 
uit de zeefresidu’s van 2,5 en 5 mm. Elk houtskoolfragment is in 
transversale, radiale en tangentiele richting gebroken en de res-
pectieve oppervlakken zijn met een microscoop met opvallend 
licht bestudeerd, met een vergroting van 50 tot 500 x. Voor de 
identificatie is gebruik gemaakt van verschillende determina-
tiesleutels en fotoatlassen van Europese houtsoorten en van een 
referentiecollectie van moderne verkoolde houtsoorten. 

- Selectie van houtskoolstalen voor 
radiokoolstofdatering

Uit 55 stalen is een aantal fragmenten houtskool geïdentificeerd 
met als de doel de meest geschikte houtsoort te selecteren voor 
radiokoolstofdatering (zie verder). Het dateren van houtskool 
afkomstig van boomsoorten met een hoge potentiële maximale 
leeftijd impliceert immers een aanzienlijk risico op een fout als 
gevolg van een oud hout-effect424. Bij dateren van houtskool van 

424 Warner 1990.

425 McVean 1953; Tallantire 1974.

426 Rackham 1980.

427 Gale & Cutler 2000.

soorten met een kleine maximale leeftijd is dat risico veel klei-
ner. De potentiële maximale levensduur van els (Alnus glutinosa) 
is ca. 100 jaar maar zal in de meeste gevallen minder dan 50 jaar 
bedragen425. Andere soorten zoals bijvoorbeeld eik of beuk heb-
ben een potentiële maximum leeftijd van 500 jaar of meer426. 

Bovendien is het hout van els en van vele andere zachte hout-
soorten veel minder duurzaam dan hout van eik en is dus ook 
veel minder gebruikt als constructiehout427. Hierdoor is de kans 
kleiner dat houtskoolfragmenten van deze soorten de restanten 
zijn van constructiehout dat later als brandhout is gebruikt, wat 
eveneens tot een te oude datering zou kunnen leiden.

- Resultaten: houtgebruik in het crematieritueel te 
Aalter-Woestijne

De onderzochte Romeinse sporen zijn allemaal brandrestengra-
ven, die bestaan uit een kuil met een vulling die voornamelijk uit 
houtskool bestaat, samen met enkel fragmenten gecremeerd bot 
en enkele stukken aardewerk die als grafgift mee begraven zijn. 
Het onderzoek van de houtskool uit dergelijke structuren kan 
potentieel informatie opleveren over de vegetatie in de omgeving 
van de site, de selectie van bepaalde houtsoorten voor de aanleg 

structuur Grafveld 1 Grafveld 2 Grafmonument  

spoornr. 100242 100241 330558 330559 340096  

datering 1741±31BP 1880±27BP 2074±27BP 1858±33BP 1805±35BP  

1936 ±33 1855±32 19858±31 1999±32BP 1968±31BP  

 BRG BRG BRG BRG BRG totaal  

n % n % n % n % n %  

Acer sp.                 1 0,9 1 esdoorn

Alnus sp. 20 20 57 54,3 80 80 76 71,7 59 55,7 402 els

Betula sp.   1 1,0 1 1 2 1,9     4 berk

Calluna vulgaris       2 1,9     2 struikhei

cf. Calluna vulgaris           3 cf. struikhei

Corylus avellana       1 0,9 1 hazelaar

Fagus sylvatica 73 73 47 44,8 4 4     124 beuk

Prunus sp.           4 kers/pruim/sleedoorn

Quercus sp. 7 7   15 15 26 24,5 45 42,5 93 eik

totaal 100 100 105 100 100 100 106 100 106 100 634 totaal

schors undiff.   6   2 3 2   15 schors

indet.           5 indet.

totaal det + indet. 100 100 111 100 102 100 109 100 108 100 654 totaal det + indet. 

aantal taxa 3 3   4 4 4   aantal taxa

Tabel 6.5 
Resultaten van het anthracologisch onderzoek op Romeinse graven.
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van de brandstapel en eventueel over houten voorwerpen die 
samen met de overledene mee op de brandstapel zijn geplaatst428. 

De resultaten van de houtskoolanalyses worden voorgesteld in 
tabel 6.5. De houtskoolspectra van de onderzochte Romeinse 
crematiegraven worden gedomineerd door els, beuk (Fagus syl-
vatica) en eik (Quercus sp.). Verder zijn er nog kleine hoeveelhe-
den houtskool van esdoorn (Acer sp.), berk (Betula sp.), struikhei 
en hazelaar (Corylus avellana) aangetroffen. In de onderzochte 
graven van Grafveld 1 heeft beuk duidelijk hogere percentages 
dan de graven van Grafveld 2 waar els en eik de belangrijkste 
houtsoorten zijn. 

Dit komt overeen met andere onderzochte crematiegraven uit 
de Romeinse periode uit Vlaanderen429, maar ook met andere 
regio’s in Noordwest Europa430, waar crematiegraven meestal 
worden gedomineerd door eik, els of beuk en gekenmerkt door 
een lage taxonomische diversiteit431. 

De sterke dominantie van deze soorten in crematiegraven kan 
waarschijk verklaard worden door een selectie om functionele 
redenen, eerder dan om een rituele of symbolische motivatie432. 
Om een volledige crematie uit te voeren is er immers gedurende 
verschillende uren een zeer hoge temperatuur vereist433. Dit is 
enkel mogelijk met een grote hoeveelheid brandhout van goede 
kwaliteit. Vermoedelijk heeft men dan ook voornamelijk eik en 
beuk gebruikt voor de aanleg van de brandstapel vanwege hun 
uitstekende eigenschappen als brandhout434. De hoge percenta-
ges van els zijn waarschijnlijk het gevolg van de grote beschik-
baarheid van deze houtsoort. Els is minder geschikt als brand-
hout maar was waarschijnlijk dominant in de lokale vegetatie, 
zoals onder meer blijkt uit de resultaten van het palynologisch 
onderzoek435.

De hogere percentages van beuk in Grafveld 1, dat waarschijnlijk 
iets jonger kan gedateerd worden dan Grafveld 2, zou er kunnen 
op wijzen dat beuk gedurende deze periode belangrijker wordt 
in de lokale vegetatie, een fenomeen dat op andere sites in zan-
dig Vlaanderen pas lijkt te gebeuren in de vroegmiddeleeuwse 
periode436.

6.4.4  14C-dateringen

Voor deze periode werden in totaal 55 houtskoolstalen geselec-
teerd om een 14C-datering op uit te voeren. De resultaten hier-
van werden opgenomen in tabel 6.6 die de resultaten weergeeft 
per gedateerd spoor en indien mogelijk gegroepeerd per struc-
tuur zoals de grafvelden, het grafmonument en de gebouwplat-
tegronden. De meerderheid van de resultaten zorgen ervoor dat 
de sporen waaruit de stalen genomen werden wel degelijk aan 
de Romeinse periode gekoppeld konden worden, maar er zijn 

428 Kreuz 2000; Deforce & Haneca 2012.

429 De Groote et al. 2003; Deforce 2009a; Deforce 2009b; Deforce 2014; Deforce & Boeren 2009; Deforce & Haneca 2012; Cerezo-Román et al. 2017.

430 Kreuz 2000.

431 Deforce & Haneca 2012.

432 Deforce & Haneca 2012.

433 Herrmann 1990.

434 Gale & Cutler 2000.

435 Zie paragraaf 6.4.2 Pollen

436 Deforce & Boeren 2009, Deforce & Ervynck 2011. 

ook enkele dateringen waarvan het resultaat toch niet overeen 
stemde met de verwachtingen.

Voor Grafveld 1 (fig. 6.79) bevestigen de resultaten grotendeels 
de verwachtingen. Het zwaartepunt van de resultaten met 95,4 
% zekerheid liggen duidelijk tussen de tweede helft van de 1ste 
tot eerste helft van de 3de eeuw n. Chr. De 14C-dateringen leve-
ren echter geen duidelijkheid op over de interne chronologie van 
het grafveld, omdat er voor eenzelfde graf soms twee uiteenlo-
pende dateringen zijn bekomen, zoals bij graf 100242 duidelijk 
het geval is. 

Het tweede grafveld in Zone 3 geeft een licht anders beeld (fig. 
6.80). Hier lijkt het zwaartepunt van de resultaten met 95,4 % 
zekerheid eerder tussen het midden van de 1ste eeuw v. Chr. en 
het einde van de 2de eeuw n. Chr. te bevinden. Aan de hand van 
deze gegevens lijkt het erop dat dit grafveld iets ouder is dan 
het voorgaande, hoewel het dus zeker ook nog mogelijk is dat 
er bepaalde graven gelijktijdig waren. Er dient ook melding ge-
maakt te worden van datering RICH-20869 op graf 330555, die 
een wel erg sterk afwijkend resultaat had, wat wellicht te wijten 
is aan een fragment residuele houtskool die in de vulling van het 
graf terecht gekomen is (de datering werd niet mee opgenomen 
in fig. 6.80).

De twee graven die zich binnen de structuur van het grafmonu-
ment bevonden geven dateringen met 95,4 % zekerheid varië-
rend tussen de 75 en 323 cal n. Chr., en tussen 44 cal v. Chr. en 
330 cal. n. Chr. (fig. 6.81). Het zwaartepunt lijkt te liggen rond het 
einde van de 2de, begin van de 3de eeuw n. Chr. Ook op houts-
kool uit een vijftal paalsporen van het grafmonument werden 
dateringen uitgevoerd. Eén ervan bekwam een resultaat in het 
5de millennium v. Chr. Een tweede resultaat plaatst het houts-
koolfragment in de ijzertijd, tussen de late 5de en late 3de eeuw v. 
Chr., ook niet meteen wat er verwacht werd voor het monument. 
Beide resultaten zijn wellicht het gevolg van residuele fragmen-
ten houtskool, in de onmiddellijke omgeving van de vierkante 
structuur werden talkrijke sporen opgegraven, uit diverse peri-
odes. De drie overige resultaten liggen dichter bijeen en werden 
in fig. 6.81 opgenomen. Er is echter geen overlap tussen de drie 
resultaten, de dateringen variëren van de late 1ste eeuw v. Chr. 
tot de late 4de eeuw n. Chr.

Ook voor elk van de vier gebouwplattegronden werden een aan-
tal radiokoolstofdateringen uitgevoerd (fig. 6.82). Voor Gebouw 
1 waren dat er in totaal drie, waarvan er één in de 4de tot 3de 
eeuw v. Chr. uitkwam. De overige twee kwamen met 95,4 % ze-
kerheid uit tussen 62 en 233 n. Chr. Ook voor Gebouw 2 werden 
drie stalen geselecteerd, twee van de resultaten waren hetzelfde 
als de laatste twee van Gebouw 1, maar één zat tussen 256 en 420 
n. Chr., duidelijk later. Van de twee dateringen die op Gebouw 3 
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uitgevoerd werden, is er slechts één die in de Romeinse periode 
viel, namelijk met 95,4 % tussen 138 en 336 n. Chr. De andere 
datering plaatst het staal in het 3de millennium v. Chr. Voor het 
laatste gebouw werden vijf stalen geselecteerd uit de paalsporen. 
Eén ervan werd uitgevoerd op een fragment verkoolde taxus, en 
komt uit in de tweede helft van het 7de millennium v. Chr. Dit 
zou eventueel verklaard kunnen worden doordat het fragment 
afkomstig is uit een oudere veenafzetting die tijdens een jongere 
periode ontgonnen werd437. Uit hetzelfde paalspoor werd een 
tweede staal gekozen, dat met 95,4 % zekerheid tussen 510 en 
258 v. Chr. dateerde. Het fragment was een stukje eik, wat een 
oud hout effect zou kunnen veroorzaken. De overige drie date-
ringen varieerden na calibratie tussen 54 v. Chr. en 332 n. Chr., 
met een zekerheid van 95,4 %. Wanneer al deze dateringen die in 
de Romeinse periode vallen in één figuur geplot worden, lijkt het 
zwaartepunt voor de dateringen van de gebouwen in de tweede 
tot begin derde eeuw te vallen.

Ook waterkuil 330631 die zich aan het uiteinde van gracht 330335 
bevond werd met de 14C-methode gedateerd. Er werden twee sta-
len geanalyseerd, en de resultaten situeren zich met 95,4 % zeker-
heid tussen 69 en 237 n. Chr.

De 14C-dateringen die uitgevoerd werden op de stalen uit de 
Romeinse sporen bevestigen globaal gezien inderdaad hun da-
tering in die periode. Wat echter niet mogelijk bleek aan de hand 
van deze gegevens is het opstellen van een interne chronologie 
binnen de grafvelden en het grafmonument, of voor de chro-
nologische verhouding van de gebouwplattegronden. Daarvoor 
zijn de dateringen of de combinaties van de dateringen voor een-
zelfde spoor telkens te ruim. Wel was het mogelijk vast te stellen 
dat Grafveld 2 wellicht iets ouder is dan Grafveld 1 en misschien 
ook dan het initiële grafmonument.

6.4.5  Assessment menselijke crematieresten

-Inleiding

De houtskoolrijke lagen van de brandrestengraven zijn volledig 
in staal genomen en uitgezeefd om de aanwezige menselijke cre-
matieresten maximaal te recupereren. Van de 16 Romeinse gra-
ven bleken er 13 crematieresten te bevatten, 4 uit Grafveld 1, 7 uit 
Grafveld 2 en de 2 graven in het grafmonument. Alle zeefresidu’s 
zijn aan een assessment onderworpen om het potentieel van de 
opgegraven verbrande menselijke resten van het Romeinse graf-
veld te evalueren. Tabel 6.7 bevat alle feitelijke data over de col-
lectie (hoeveelheid, aard en conditie van de menselijke skeletres-
ten) en biedt uitsluitsel of het materiaal belangrijk genoeg is voor 
verdere studie. Dit assessment bevat echter geen verdere analyse 
van de verbrande resten. 

437 Rond het gebruik van subfossiel hout zie De Groote et al. 2015, 36.

438 Voor de 10 mm en 5 mm fractie.

439 McKinley 1993.

440 De Groote et al. 2003.

441 Williams 2004.

442 Crubézy et al. 2000.

443 McKinley 2000.

444 In totaal zijn er vier grotere concreties gevonden (> 2 cm) en een tiental kleinere. De grootste ijzerconcretie meet 49 x 33 mm.

445 Holck 1986; McKinley 2004.

446 Wahl 1982; McKinley 2004.

 -Volledigheid, gewicht van de gecremeerde menselijke 
resten en graad van fragmentatie

In totaal werden 13 Romeinse grafcontexten onderzocht. Voor ie-
dere grafcontext zijn details over het gewicht van de botfragmen-
ten, het aantal botfragmenten en de maximum lengte van het 
grootste botfragment per fractie438 raadpleegbaar (tabel 6.7). In 
tabel 6.8 worden deze gegevens procentueel weergegeven. Het to-
tale botgewicht van de gecombineerde zeeffracties tezamen met 
de maximale fragmentgrootte geeft een idee over de beenderfrag-
mentatie. De graad van fragmentatie wordt vertegenwoordigd 
door het percentage van de botfragmenten aanwezig in de 10 mm 
fractie en bedraagt gemiddeld 0,3 %. De lengte van het langste 
bot in de 10 mm fractie is 48 mm. Het merendeel van de resten is 
sterk gefragmenteerd (< 10 mm), wat de identificatie bemoeilijkt.

Het gewicht van de verzamelde beenderresten ligt voor elk 
van de crematiegraven (van min. 0,01 g tot max. 140,6 g bot) 
opvallend lager dan het gemiddelde gewicht van adulte indi-
viduen na crematie in moderne crematoria (tussen ongeveer 1 
en 3,6 kg439). Dit wordt echter steeds vastgesteld bij Romeinse 
brandrestengraven in westelijk Vlaanderen440 en kan verklaard 
worden door het rituele gebruik om slechts enkele verbrande 
beenderen van de brandstapel te selecteren voor begraving als 
representatie van het hele skelet. Vermoedelijk gaat het hier om 
dergelijke symbolische token deposities441, ook gekend als pars 
pro toto deposities442. Deze tokendeposities worden veelvuldig 
vastgesteld voor de Romeinse periode, zowel op het vasteland 
als in Groot-Brittannië443.

-Grafgiften

Er zijn geen duidelijk identificeerbare niet-menselijke botfrag-
menten gedetermineerd, vaak omwille van de fragmentaire toe-
stand van het beendermateriaal, waardoor er geen bewijs voor 
de aanwezigheid van dierlijke crematieresten. In twee graven 
(zie tabel 6.7) zijn er verweringsrestanten van ijzeren objecten444 
aangetroffen. Enkele van deze materialen zijn gefuseerd aan bot-
fragmenten als gevolg van het corrosieproces in de bodem.

- Doeltreffendheid van het crematieproces

Aan de kleur van crematieresten kan de verbrandings-
graad (onder andere het oxidatieproces) gereconstrueerd 
worden. Alle fragmenten hebben een witte kleur wat erop 
wijst dat ze compleet geoxideerd, en dus gecremeerd, zijn. 
Oxidatie is afhankelijk van de duur van het verbrandingspro-
ces, de zuurstoftoevoer en de hoogte van de temperatuur445. 
Dit wordt bereikt bij temperaturen hoger dan >650°C446. 
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Tabel 6.6 
Resultaten van de radiokoolstofanalyses op houtskool van sporen uit de Romeinse periode.

Structuur
Inv.nr. 

10-AAL-WO/
Nr. labo Staal HK

BP 
datering

68,2% 95,4%

Grafveld 1
Graf 100241 100241/BD RICH-20421 Alnus sp. 1880±27BP 74AD (61.1%) 140AD 68AD (95.4%) 217AD

160AD ( 2.1%) 165AD
196AD ( 5.0%) 208AD

100241/BC RICH-20877 Alnus sp. 1855±32BP 125AD (68.2%) 218AD 80AD (95.4%) 236AD
Graf 100242 100242/BC RICH-20876 Alnus sp. 1936±33BP 25AD (57.1%) 87AD 21BC ( 1.4%) 11BC

104AD (11.1%) 120AD 2BC (94.0%) 132AD
100242/EC RICH-20443 Alnus sp. 1741±31BP 250AD (68.2%) 336AD 234AD (95.4%) 386AD

Graf 100244 100244/BC RICH-20456 Alnus sp. 1838±31BP 134AD (68.2%) 216AD 85AD (95.4%) 244AD
100244/BC RICH-20834 Calluna 1752±32BP 244AD (68.2%) 332AD 180AD ( 0.4%) 185AD

214AD (95.0%) 388AD
Graf 100396 100396/AD RICH-20422 Salix sp. 1822±28BP 140AD (47.2%) 196AD 92AD ( 0.6%) 98AD

207AD (21.0%) 232AD 124AD (92.6%) 255AD
300AD ( 2.2%) 317AD

100396/AC/3 RICH-20831 Alnus sp. 1806±31BP 138AD (38.4%) 199AD 128AD (83.0%) 260AD
206AD (29.8%) 245AD 280AD (12.4%) 325AD

Graf 100397 100397/BC RICH-20457 Alnus sp. 1890±30BP 66AD (68.2%) 136AD 56AD (95.4%) 217AD
100397/AD/3 RICH-20859 Alnus sp. 1824±33BP 138AD (68.2%) 230AD 86AD ( 3.2%) 110AD

116AD (88.6%) 257AD
296AD ( 3.6%) 320AD

Graf 100474 100474/AD/2 RICH-20862 Alnus sp. 1901±33BP 65AD (68.2%) 131AD 27AD ( 2.9%) 40AD
48AD (92.5%) 214AD

100474/AD RICH-20447 Alnus sp. 1738±32BP 250AD (68.2%) 340AD 234AD (95.4%) 388AD
Grafveld 2
Graf 330537 330537/AD/2 RICH-20453 Alnus sp. 1943±27BP 22AD (68.2%) 84AD 2AD (95.4%) 126AD

330537/AC/2 RICH-20881 Alnus sp. 1893±34BP 60AD (68.2%) 138AD 30AD ( 1.1%) 37AD
51AD (94.3%) 221AD

Graf 330555 330555/AD/3 RICH-20869 Betula sp. 2886±33BP 1114BC (68.2%) 1013BC 1195BC ( 9.4%) 1142BC
1134BC (84.3%) 974BC
956BC ( 1.7%) 942BC

330555/BC/3 RICH-20454 Betula sp. 1993±32BP 38BC (26.1%) 8BC 54BC (95.4%) 76AD
4BC (31.4%) 29AD
38AD (10.7%) 50AD

Graf 330556 330556/AC/2 RICH-20900 Alnus sp. 1948±33BP 6AD (68.2%) 84AD 34BC ( 0.8%) 30BC
21BC ( 2.8%) 10BC
2BC (91.9%) 126AD

330556/AD/2 RICH-20446 Alnus sp. 1943±28BP 21AD (68.2%) 85AD 1AD (95.4%) 128AD

Graf 330557 330557/AC/2 RICH-20423 Alnus sp. 1880±33BP 74AD (55.6%) 142AD 62AD (95.4%) 226AD
155AD ( 5.7%) 168AD
195AD ( 6.8%) 209AD

330557/AC/2 RICH-20878 Alnus sp. 1795±34BP 141AD ( 8.5%) 158AD 130AD (71.9%) 265AD
166AD (16.1%) 196AD 271AD (23.5%) 332AD
208AD (33.2%) 256AD
299AD (10.3%) 318AD

Graf 330558 330558/BD RICH-20455 Alnus sp. 2074±27BP 154BC (12.6%) 136BC 176BC (92.8%) 36BC
114BC (55.6%) 48BC 30BC ( 1.1%) 21BC

10BC ( 1.4%) 2BC
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Fig. 6.79 Grafiek van de radiokoolstofdateringen van de graven in Grafveld 1.
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Fig. 6.80 Grafiek van de radiokoolstofdateringen van de graven in Grafveld 2.
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Fig. 6.81 Grafiek van de radiokoolstofdateringen van structuren van het grafmonument.
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Fig. 6.82 Grafiek van de radiokoolstofdateringen van de vier Romeinse gebouwplattegronden.
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Context

10mm fractie 5mm fractie 2mm fractie Totaal

Gewicht 
(g)

Aantal 
stuks

Max. 
lengte 
(mm)

Gewicht 
(g)

Aantal 
stuks

Max. 
lengte 
(mm)

Gewicht 
(g)

Aantal 
stuks

Gewicht 
(g)

Aantal 
stuks

Grafveld 1

100244 coupe AC - - - 1,0 9 12 0,2 6 1,3 15

100244 coupe BC - - - - - - 0,1 3 0,1 3

100244 coupe AD - - - 0,8 2 13 0,2 9 0,9 11

100244 coupe BD 12,2 10 34 4,0 21 14 6,2 ca. 98 22,3 ca. 129

Totaal Graf 100244 12,2 10 5,7 32 6,7 ca. 116 24,5 ca. 158

100396 coupe AC laag 3 9,3 13 26 5,7 55 17 4,1 ca. 98 19,1 ca. 166

100396 coupe AD laag 3 2,5 4 20 14,6 91 21 5,2 ca. 144 22,3 ca. 239

100396 coupe BC 4,0 4 26 4,4 21 10 0,7 20 9,1 45

100396 coupe AD laag 2 - - - - - - 0,1 1 0,1 1

100396 coupe AD laag 8 2,5 4 20 0,6 3 12 0,7 20 3,8 27

100396 coupe BD laag 4 & 8 1,2 1 17 4,1 36 14 1,3 40 6,6 77

100398 coupe AB (nis) - - - 0,5 1 15 - - 0,5 1

100398 coupe A (nis) - - - 0,9 3 10 0,5 9 1,4 12

Totaal graf 100396 19,5 26 30,8 210 12,5 ca. 332 62,9 ca. 568

100397 coupe BC laag 3 - - - - - - 0,5 19 0,5 19

100397 coupe AC laag 4 - - - - - - 0,1 2 0,1 2

100397 coupe AD laag 3 - - - - - - 0,8 38 0,8 38

100397 coupe BD laag 3 - - - - - - 0,0 1 0,0 1

100240 coupe EF laag 7 (nis) - - - 0,3 4 12 0,6 22 0,9 26

Totaal Graf 100397 - - - - - - 1,4 60 1,4 60

100474 coupe BD laag 2 - - - 19,5 127 14 25,2 ca. 642 44,7 ca. 769

100474 coupe BC laag 2 1,8 5 22 11,9 122 15 8,5 ca. 230 22,2 ca. 357

100474 coupe AD laag 2 6,5 10 29 26,8 244 17 19,4 ca. 486 52,7 ca. 740

100474 coupe AC laag 2 6,7 7 23 7,2 70 13 7,1 ca. 192 21,0 ca. 269

Totaal Graf 100474 14,9 22 65,4 563 60,2 ca. 1550 140,6 ca. 2135

Grafveld 2

330537 coupe BD laag 2 0,9 1 14 0,5 2 10 0,1 3 1,5 6

330537 coupe AC laag 2 2,4 5 17 5,7 30 15 1,5 48 9,6 83

330537 inhoud pot 8,3 22 29 12,6 140 16 7,9 ca. 256 28,8 ca. 418

330537 rond pot 2,6 7 20 10,1 111 16 5,1 ca. 203 17,8 ca. 321

Totaal Graf 330537 14,2 35 28,9 283 14,6 ca. 510 57,6 ca. 828

330555 coupe AD laag 3 - - - - - - 0,1 1 0,1 1

330555 coupe AC laag 3 - - - - - - 0,1 2 0,1 2

Totaal Graf 330555 - - - - - - 0,1 3 0,1 3

330556 coupe AC laag 2 - - - - - - 0,0 3 0,0 3

Totaal Graf 330556 - - - - - - 0,0 3 0,0 3

330557 coupe BC laag 2 - - - - - - 0,0 1 0,0 1

330557 coupe AC laag 2 - - - - - - 0,2 3 0,2 3

Totaal Graf 330557 - - - - - - 0,2 4 0,2 4

Tabel 6.7 
Gewicht, aantal en maximum lengte van de gecremeerde menselijke botfragmenten uit de brandrestengraven.
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Tabel 6.8 
Totalen van gewicht en aantal, en de eventuele determinatie, van de gecremeerde menselijke botfragmenten uit de brandrestengraven.

Context

Totaal

Kleur OpmerkingenGewicht 
(g)

Aantal 
stuks

Grafveld 1

100244 coupe AC 1,3 15 wit fragmenten lange beenderen

100244 coupe BC 0,1 3 wit

100244 coupe AD 0,9 11 wit fragmenten lange beenderen

100244 coupe BD 22,3 ca. 129 wit fragmenten lange beenderen

Totaal Graf 100244 24,5 ca. 158

100396 coupe AC laag 3 19,1 ca. 166 wit voornamelijk fragmenten lange beenderen, 1 craniaal fragment

100396 coupe AD laag 3 22,3 ca. 239 wit fragmenten lange beenderen, ijzerconcreties

100396 coupe BC 9,1 45 wit houtskoolrijke laag, vnl. fragmenten lange beenderen (oa tibia)

100396 coupe AD laag 2 0,1 1 wit

100396 coupe AD laag 8 3,8 27 wit 3 craniale fragmenten

100396 coupe BD laag 4 & 8 6,6 77 wit fragmenten lange beenderen

100398 coupe AB (nis) 0,5 1 wit fragmenten lange beenderen (femur?)

100398 coupe A (nis) 1,4 12 wit 2 fragmenten lange beenderen, 1 craniaal fragment

Totaal graf 100396 62,9 ca. 568

100397 coupe BC laag 3 0,5 19 wit

100397 coupe AC laag 4 0,1 2 wit

100397 coupe AD laag 3 0,8 38 wit

100397 coupe BD laag 3 0,0 1 wit

100240 coupe EF laag 7 (nis) 0,9 26 wit fragmenten lange beenderen

Totaal Graf 100397 1,4 60

100474 coupe BD laag 2 44,7 ca. 769 wit fragmenten lange beenderen, houtskool

100474 coupe BC laag 2 22,2 ca. 357 wit fragmenten lange beenderen (oa tibia, fibula), tandwortel, houtskool

100474 coupe AD laag 2 52,7 ca. 740 wit fragmenten lange beenderen, 1 craniaal fragment, ijzerconcreties

100474 coupe AC laag 2 21,0 ca. 269 wit ijzerconcreties

Totaal Graf 100474 140,6 ca. 2135

Grafveld 2

330537 coupe BD laag 2 1,5 6 wit voornamelijk fragmenten lange beenderen, 1 craniaal fragment

330537 coupe AC laag 2 9,6 83 wit fragmenten lange beenderen

330537 inhoud pot 28,8 ca. 418 wit fragmenten lange beenderen, 1 tandwortel

330537 rond pot 17,8 ca. 321 wit 1 tandwortel

Totaal Graf 330537 57,6 ca. 828

330555 coupe AD laag 3 0,1 1 wit

330555 coupe AC laag 3 0,1 2 wit

Totaal Graf 330555 0,1 3

330556 coupe AC laag 2 0,0 3 wit

Totaal Graf 330556 0,0 3

330557 coupe BC laag 2 0,0 1 wit

330557 coupe AC laag 2 0,2 3 wit

Totaal Graf 330557 0,2 4



Mieke Van de Vijver, Wim De Clercq, Annelies Storme, Koen Deforce, Peter Cosyns, Bieke Verhelst, Brigitte Cooremans &  
Kim Quintelier

208

- Conclusie en aanbevelingen

Menselijke crematieresten zijn niet enkel de fysieke overblijf-
selen van één of meer individuen, zij vormen ook het product 
van het funerair ritueel dat bestaat uit de lijkverbranding. In alle 
grafcontexten zijn slechts kleine hoeveelheden bot aanwezig in 
vergelijking met wat verwacht kan worden van de resten van een 
compleet individu, wat kenmerkend is voor brandrestengraven. 
Een voortgezette studie van de crematieresten van deze site kan 
eventueel uitwijzen of er voor begraving een specifieke selectie 
van de skeletelementen was en of het al dan niet om een uniform 
ritueel gaat, eventueel met chronologische variaties. Hierbij zijn 
vooral de contexten die in de 10 mm fractie voldoende determi-
neerbare elementen en gewicht bevatten interessant om diep-
gaander te bestuderen (inhoud fractie, leeftijd, geslacht, etc.), 
aangezien de identificatie van specifieke skeletelementen moei-
lijker wordt met afnemende grootte. Hierbij moet er wel reke-
ning mee gehouden worden dat crematiegraven van kinderen 
weinig fragmenten kunnen bevatten. Het gewicht van de deter-
mineerbare fractie is hierdoor belangrijk als criterium voor on-
derzoek. Over het algemeen zijn de crematieresten echter sterk 
gefragmenteerd. Alle resten zijn wit van kleur, wat erop wijst 
dat het crematieproces succesvol was en dat de beenderen goed 
verbrand zijn (>600° C).

6.4.6  Assessment zaden en vruchten

Slechts 7 van de 21 geëvalueerde monsters uit de Romeinse 
brandrestengraven bevatten enkele verkoolde botanische ma-
croresten. De monsters uit de graven van Grafveld 2 bevatten zo 
goed als geen botanisch materiaal. In de monsters van de graven 
van Grafveld 1 zijn daarentegen wel enkele zaden herkend. Ook 
het monster afkomstig uit Graf 340096 in het grafmonument 
bevat enkele resten van onkruiden.

De densiteit en diversiteit van het materiaal is echter erg laag, het 
gaat bijna uitsluitend om resten van wilde planden en meer spe-
cifiek van graslandplanten. Deze zouden afkomstig kunnen zijn 
van de lokale begroeiing waar de verbrandingen hebben plaats-
gevonden of van hooi dat gebruikt werd als aanmaakmateriaal 
voor de brandstapel. De resten kunnen echter ook deel hebben 
uitgemaakt van zogenaamd nederzettingsruis, bestaande uit 
rondslingerend afval dat per toeval verkoold is geraakt en be-
waard is gebleven, en waarbij de resten onafhankelijk van elkaar 
in de kuilen zijn terecht gekomen.

Vermeldenswaard zijn de knolletjes van Cyperaceae, die ook in 
brandrestengraven te Jabbeke447 werden aangetroffen, en een 
enkele rest van knolglanshaver (Arrhenatherum elatius ssp. bul-
bosum). Knolletjes van deze grassoort, waaraan vaak een sym-
bolische waarde toegeschreven werd in verband met voorspoed 
en wedergeboorte448, worden regelmatig in brandrestengraven 
aangetroffen. Van gebruiksplanten zijn zo goed als geen resten 
aangetroffen.

447 Cooremans 2009.

448 Bakels 2005; Preiss et al. 2005; Cooremans 2008.

449 Cooremans 2008.

450 Jabbeke (Cooremans 2009), Damme (In ’t Ven et al. 2005), Zingem ( De Groote et al. 2003) en Klein-Ravels (Cooremans 2004).

451 De Clercq 2009.

Botanisch onderzoek van een grafveld van een Romeins-
inheemse nederzetting is potentieel altijd erg interessant om-
dat er tot nu toe wat dat betreft relatief weinig is gebeurd. Kans 
op succes is echter eerder klein zoals ook de Romeinse resten te 
Aalter-Woestijne aantonen. Onderzoek aan de grafvelden van 
de Romeinse stad Tongeren en de vicus van Tienen449 bevatten 
een schat aan informatie, waarbij gebruiksplanten duidelijk de 
hoofdrol spelen. Bij onderzoek aan grafvelden die horen bij lan-
delijke, inheemse nederzettingen450 worden in de regel vooral 
onkruidresten aangetroffen en levert het botanische bodemar-
chief vaak veel minder informatie op, wat dus ook hier het geval 
is.

In welke mate de verschillen regionaal zijn dan wel afhankelijk 
van Romeinse invloeden zal alleen verder onderzoek op lande-
lijke nederzettingen uit de leemstreek en meer geromaniseerde 
sites uit zandig/zandlemig Vlaanderen kunnen uitwijzen. De 
bewaringsproblematiek van botanisch materiaal op landelijke 
sites blijft hierin echter een zeer grote rol spelen.

6.5  Chronologisch overzicht en interpretatie
Op basis van de typologie van de gebouwplattegronden451 en het 
geassocieerde aardewerk is een beperkte chronologie van de be-
woning mogelijk. Gebouw 1 is van het type IA, dat vooral in de 
1ste eeuw n. Chr. voorkomt. Het betreft een tweeschepig gebouw 
van 15 m bij 5,5 m, samengesteld uit een rij van vier nokstaan-
ders en zware paarsgewijs geplaatste wandpalen. Het aardewerk 
bevestigt min of meer deze datering en is te situeren in de late 
1ste tot of de eerste helft van de tweede eeuw. Enkele greppels 
ten zuiden van dit gebouw hadden een gelijkaardige oriëntatie 
als deze structuur en bevatten materiaal uit dezelfde periode. 
De 14C-dateringen op houtskool uit twee palen zijn hier niet in 
tegenspraak, maar door een plateau in de calibratiecurve geven 
ze een brede datering tussen 62 en 233 n. Chr.. De overige drie 
gebouwen die aangetroffen zijn in Zone 3 zijn éénschepig van 
het type V, dat voornamelijk in de 2de eeuw n. Chr. in gebruik 
was. Gebouwen 2 en 4 zijn 7 m breed en respectievelijk 17 m en 
12 m lang. Gebouw 3 is met afmetingen van 6 m op 4,5 m bedui-
dend kleiner en is waarschijnlijk een bijgebouw. Op basis van het 
aardewerk en de radiokoolstofdateringen is er geen onderlinge 
chronologie mogelijk. Het aardewerk in associatie met Gebouw 
2 doet een datering in het midden van 2de of in de 3de eeuw ver-
moeden. Dit is ook het geval voor de beperkte hoeveelheid cera-
miek die in de met de gebouwen 3 en 4 geassocieerde structuren 
aangetroffen zijn. De 14C-resultaten spreken deze dateringen niet 
tegen, maar lijden onder dezelfde problematiek van de brede ca-
libratiecurve en de aanwezigheid van residueel houtskool.

Ook bij de graven kan een gelijkaardige chronologische twee-
deling onderscheiden worden. Grafveld 1 kan op basis van de 
vondsten en het radiokoolstofonderzoek tussen de late 1ste en 
het begin van de 3de eeuw gedateerd worden, onder meer door de 
vondst van een spiegelglas uit de late 2de of 3de eeuw als grafgift, 
terwijl Grafveld 2 duidelijk een oudere component bevat die eer-
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der uit de 1ste tot midden 2de eeuw dateert. De oudere datering 
van Grafveld 2 wordt ook ondersteund door de vondst van een 
bord met scheermes en bijpassende slijpsteen. Dit fenomeen is 
recurrent in het noordelijke deel van de Civitas Menapiorum en 
komt meestal voor in graven uit de 1ste eeuw, ook al zijn er wel 
jongere voorbeelden gekend452.

Het grote grafmonument van ongeveer 300 m² omheind door 
43 palen - een uitzonderlijk type voor Vlaanderen - omvatte 
twee brandrestengraven en mogelijk ook een dodenhuisje. De 
radiokoolstofanalyses op houtskool uit zowel de paalsporen als 
de graven resulteerden opnieuw in een onduidelijke datering van 
de 1ste tot zelfs de eerste helft van de 4de eeuw. Zeker is dat de 
kuil met de bijzondere bijgiften in glas en terra sigillata gedateerd 
moet worden tussen 150 en 225/235 n. Chr.. Het is echter niet 
zeker dat deze kuil ook de aanleg van het monument dateert. 
Deze vondsten vormen wel een aanduiding voor het bijzondere 
karakter van dit monument, net als zijn prominente plaats naast 
de weg.

Tenslotte is er nog het Romeinse wegtracé die over een totale 
lengte van ongeveer 400 m gevolgd kon worden. Deze zandweg 
was afgezoomd door twee parallelle langsgrachten waarbinnen 
zich talrijke karrensporen bevonden. Deze weg kende een lange 
bestaansgeschiedenis, met prehistorische karrensporen die be-
wijzen dat deze Romeinse weg een ouder tracé volgde. De lange 
gebruiksduur, mogelijk zelfs tot in de volle middeleeuwen, wijst 
op het belang van deze route doorheen het landschap. Op basis 
van luchtfoto’s blijkt dit tracé zich nog kilometers lang tot in 
Knesselare uit te strekken langsheen de vallei van de Hoogkale/
Durme453. Deze weg liep waarschijnlijk noordwaarts richting 
Maldegem en Aardenburg. De vondst van een metalen ade-
laarskop, mogelijk afkomstig van een wagen, kan een extra aan-
wijzing zijn van het belang van deze weg die waarschijnlijk het 
lokale niveau oversteeg.

Samenvattend kan gesteld worden dat er in Zone 3 gebouwres-
tanten van één verplaatst erf of van meerdere boerderijcom-
plexen zijn aangetroffen. Door de aftopping van het microreliëf 
zijn de grachtcomplexen niet zo goed bewaard gebleven en is de 
vorm van de enclosures onduidelijk. De hoofdgebouwen vertonen 
onderlinge verschillen in bouwwijze die wellicht chronologisch 
relevant zijn. Wel opvallend is de afwezigheid van waterput-
ten, waarschijnlijk het gevolg van de directe aanwezigheid van 
drie waterlopen: de Durme, de Woestijnebeek en de Gottebeek. 
Chronologisch gezien behoort het oudere Grafveld 2 eerder tot 
de bewoning van Gebouw 1, terwijl Grafveld 1 meer bij de overige 
gebouwen lijkt te horen, net als het grafmonument. De bewo-
ningssporen sluiten aan bij de zeer dichte Romeinse occupatie 
in de regio rond Aalter, waar zich op de site Loveld een castellum 
bevond454. De erven en grafvelden van Woestijne onderscheiden 
zich wel door hun grote eenvoud zowel in uitleg als in materi-
ele cultuur. Uitzondering is het imposante grafmonument dat 
als een sterke uitdrukking van status kan gezien worden. Een 
dergelijk type grafmonument kan zeer uitzonderlijk genoemd 
worden voor zandig Vlaanderen, zowel door de omvang, als door 
de aard van de bijzetting. Door de prominente positie van het 

452 De Clercq 2009, 352-395.

453 Van de Vijver et al. 2013b, 156.

454 Zie de paragraaf Romeinse periode in hoofdstuk 1.6 Archeologisch kader.

monument naast een weg, werd bovendien het visuele karakter 
ervan benadrukt (fig. 6.44).
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