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Inleiding 
1 h n  bijzonder woord van 
dank willen we richten tot Dr. 
G .  De Boe en Prof. Dr. F. Ver- 
haeghe voor hun medewerking 
bij het tot stand komen van 
deze bijdrage. 
2 Ondeaoek gestart in het 
kader van een doctoraatsver- 
handeling, onder leiding van 
Prof. Dr. J.A.E. Nenquin, aan 
het Seminarie voorArcheologie 

van de Rijksuniversiteit Gent. 
3 Over het Romeinse wegen- 
net, zie Thoen 1978, 74-77. 
4 Zie ook De Meulemeester 
& Dewilde 1987. 
5 Of bij deze werken enige 
archaeologica werden ingeza- 
meld kon vooralsnog niet ach- 
terhaald worden. 

De jongste jaren vormt de Romeinse en 
vroeg-middeleeuwse bewoning in de regio 
Aartrijke-Brugge-Oudenburg het onderwerp 
van een onderzoeksproject waarbij onder meer 
het probleem van de continu~teit tussen beide 
perioden gesteld wordt2. Drie wegen, waarvan 
men doorgaans veronderstelt dat ze Romeinse 
antecedenten hebben, begrenzen grosso mod0 
dit gebied. Het betreffen meer bepaald de Zand- 
straat, de weg die tijdens het Hoge Keizerrijk 
en later de belangrijke nederzetting van Ouden- 
burg verbond met die van Brugge, de Zeeweg, 
de weg tussen Oudenburg en het verkeers- 
knooppunt van Aartrijke, en de Steenstraat, het 
diverticulum ~rugge-~operinge 3. 

Bij het onderzoek werd vooralsnog de na- 
druk gelegd op de veldkartering van de slreek 
rond Aartrijke en het grensgebied met de 
polderstreek tussen Oudenburg en Jabbeke. In 
laatstgenoemde zone concentreerden deze pro- 
specties zich in de eerste plaats op de zones 
langs de Zeeweg en de Zandstraat. Daarnaast 
worden alle ingrepen in de bodem naar aan- 
leiding van bouw- en infrastructuurwerken van 
nabij gevolgd4. Begin 1988 vormde de vondst 
van vroeg-middeleeuwse archaeologica bij 
graafwerken op het domein van de Hoge Dijken 
te Roksem, zowat 400 m ten zuiden van de 
Zandstraat, de aanleiding tot een opgravings- 
campagne die nieuwe gegevens opleverde voor 
onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van 
de regio. 

HET DOMEIN VAN DE HOGE DIJKEN : 
ONTSTAAN EN SITUERING 

In de loop van 1988-1989 werden op het 
domein van de Hoge Dijken opgravingen 
ondernomen aan de rand van de Roksemput. 
Deze verscheidene tientallen hectaren grote 
waterplas bevindt zich in het grensgebied van 
de vroegere gemeente Zerkegem (gemeente 
Jabbeke) en de huidige Oudenburgse deelge- 
meentes Ettelgem en Roksem, tussen de Zer- 
kegemstraat in het noorden en de Oude Brugge- 
weg in het zuiden (fig. 1: a). De eigenlijke plas 
ontstond in de jaren zeventig bij zandwinnings- 
werken ten behoeve van het in aanbouw zijnde 
vak Jabbeke-Gistel van de E 405. 

In het begin van de jaren tachtig werd de 
verlaten zandwinningsput vooral aangewend 
































