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1 Inleiding
In deze bijlage worden na de bespreking van een aantal sleutelprofielen (1 tot 11) en van 

de overal in de opgegraven zones aangetroffen ploeglaag, vooral de in de verhandeling 
behandelde structuren en sporen bondig beschreven en waar nodig zowel grafisch als 
fotografisch geïllustreerd. Het betreft grachten en greppels, veenwinningsputten, bakstenen en 
houten gebouwen, comfortverruimende structuren, structuren met een veronderstelde 
artisanale functie en tenslotte paalsporen en kuilen. De beschrijving en illustratie van de 
bakstenen gebouwen neemt hiervan een groot deel voor zijn rekening. De beschrijvingen van 
de gebouwen schenken ook veel aandacht aan de veronderstelde samenhang tussen de 
gebouwen en de comfortverruimende structuren. Van de kuilen wordt enkel een kleine 
selectie besproken en de paalsporen worden algemeen behandeld. De lokalisatie van de 
meeste besproken sporen is weergegeven op de plannen van de Bijlage 4. Onder sleutelprqfiel 
wordt verstaan dat het profiel treffend een deel van de historiek van de opgegraven zone 
documenteert. De Bijlage wordt afgesloten met de bespreking van de mobilia van enkele 
geselecteerde contexten en met een korte voorstelling van de preliminaire resultaten van 
cross-fitting op ceramiek.

2 Beschrijving van een tiental over het onderzoeksterrein verspreide sleutelprofielen1
2.1 Profiel 1
Profiel 1 werd opgenomen ter hoogte van gebouw nr. 18 (Lambertcoördinaten: 211,206 
noord, 43,828 west) en wordt geïnterpreteerd als een profiel doorheen diverse 
geulopvullingen.
Laag 1, (3 m 63)-3,30/3,20 m, olijfbeige klei zonder zichtbare stratificatie en onderaan 
afgeboord met ijzeroxiden.
Laag 2, 3,30/3,20-2,93/2,08 m, blauwgrijs gelaagde klei en zand zonder zichtbaar veendetritus 
en met talrijke roestvlekken tussen 2,73 en 2,23 m.
Laag 3, 2,93/2,25-2,25/1,93 m, bruingrijs tot blauwgrijs gelaagd zand met duidelijk zichtbaar 
veendetritus en roestvlekken in dezelfde horizontale zone als laag 2.
Laag 4, 2,25/1,93-0,27 m, blauwgrijze gelaagde zandige leem met duidelijk zichtbaar 
veendetritus. Op 0,83-0,89 m hoogte bevindt zich in laag 4 een ongeveer 5 cm dik laagje 
Cardium schelpen. Voor deze schelpen werd een C14-datering bekomen, nl. 2470 +/- 30 of 
159 calBC2.
Laag 5, 0,27-(0,03) m, olijfbeige tot bruine lemige klei.
Een bijkomende boring gaf aan dat tot 60 cm dieper geen veen aanwezig was zodat kan 
besloten worden dat op dit waamemingspunt geen oppervlakteveen aanwezig is wat samen 
met de gelaagde pakketten die mekaar snijden heeft geleid tot de interpretatie van dit profiel 
als een doorsnede door diverse geulvullingen.

2.2 Profiel 2
Dit profiel (Lambertcoördinaten: 210,981 noord, 43,845 west) werd opgenomen aan de 
zuidwestrand van veenput spoomr. 608 in sleuf 97/V. Profiel 2 documenteert evenals profiel 1 
een zone zonder oppervlakteveen in de ondergrond.

1 De diepten van de lagen en/of horizonten worden gegeven in m T.A.W. De lokalisatie van de profielen is 
weergegeven in figuur 1. T.A.W.: Tweede Algemene Waterpassing. Dit is het nationaal referentieniveau dat 
overeenstemt met het gemiddeld laagwater bij springtij.
2IRPA-1239.



Laag 1, (2,72)-0,94 m, heterogene verspitte klei met baksteenbrokken en ceramiekfragmenten, 
opvulling van middeleeuwse veenwinningsput spoomr. 608.
Laag 2, (2,72)-2,52/2,32 m, beige zuiver zand.
Laag 3, 2,52/2,32-2,42/2,02 m, beige zand met talrijke roestvlekken en rijpingsbarsten die 
reiken tot in laag 5.
Laag 4, 2,32/2,02-2,32/1,84 m, gelaagde zandige lens met veenbrokken.
Laag 5, 2,42/1,84-2,18/1,74 m, blauwgrijze klei met talrijke roestvlekken en de onderkanten 
van de rijpingsbarsten die vertrekken uit laag 3.
Laag 6, 1,88/1,74-1,22 m, blauwgrijze sterk gelaagde klei en leem, vulling van een geultje. 
Laag 7, 1,30/1,22-0,96 m, mengeling van veenbrokjes en blauwgrijze kleibrokjes, 
bodem vulling geultje.
Laag 8, 2,18/1,92-(0,72), gelaagde blauwgrijze klei met talrijke veenbrokken. Het bovenste 
gedeelte van deze laag, tussen 2,18 en 1,82 m, vertoont geen stratificatie meer tengevolge van 
een beginnende bodemvorming.
Laag 9, 1,32-0,86 m, restant van het oppervlakteveen tussen veenput spoomr. 608 en 
getijdegeulen.

2.3 Profiel 3
Dit profiel (Lambertcoördinaten: 211,058 noord, 43,782 west) werd opgenomen in sleuf 
95/XII onder de bakstenen beerput spoomr. 702.
Laag 1, (3,10)-2,92 m, olijfbeige klei zonder zichtbare gelaagdheid.
Laag 2, 2,92-2,54/2,52 m, grijs gelaagd zand met talrijke groenige fosfaatvlekken.
Laag 3, 2,54/2,52-2,50/2,40 m, dun gelaagd pakket, bovenaan bestaand uit zand met talrijke 
roestvlekken en onderaan uit blauwe gereduceerde klei.
Laag 4, 2,48/2,34-1,86/1,76 m, verstoord pakket van verticaal geplaatste leem en klei met 
zandige lensjes (laag 5) gemengd met veenbrokken. Sommige veenbrokken zoals deze in laag 
4 zijn zeer groot, minstens 2 m bij lm  bij 0,6 m, zodat bij een boring het onderscheid tussen 
veen in situ en een verplaatste brok veen niet kan worden gemaakt.
Laag 5, 1,86/1,76-2,31/1,24 m, duidelijke gelaagde leem en klei met talrijke zandigere laagjes 
die o.a. nogal wat veendetritus bevatten.
Laag 6, 1,31/1,24-0,40 m, oppervlakteveen.
Laag 7, 0,40-(0,30) m, gereduceerd blauwgrijs zand.

2.4 Profiel 4
Dit profiel (Fig. 2, Lambertcoördinaten: 211,073 noord, 43,781 west) werd opgenomen in 
sleuf 94/11 vlak naast een bakstenen latrine (spoomr. 546).
Laag 1, 3,67-2,55 m, olijfbeige klei zonder zichtbare stratificatie. Het betreft de klei die aan de 
oppervlakte ligt.
Laag 2, 2,55-1,99/1,59 m, onderste pakket van klei zonder stratificatie maar met talrijke 
roestvlekken. Onderaan is dit pakket volledig gereduceerd en dus blauwgrijs van kleur.
Laag 3, 1,99/159-159/1,55 m, blauwgrijs duidelijk gelaagd pakket leem en klei met talrijke 
zandigere laagjes. Deze bevatten naast veendetritus ook grotere veenblokken. Deze eenheid 
snijdt enkele meter verder doorheen de onderliggende lagen tot op het veen.
Laag 4, 1,59/1,57-1,53/1,51 m, dun laagje grijze zware klei.
Laag 5, 1,53/1,51-1,49/1,43 m, humeus laagje, venige Al-horizont.
Laag 6, 1,49/1,43-0,99/0,95 m, blauwgrijze gereduceerde klei waarin tengevolge van 
pedogenetische structuurvorming enkel naar onder toe de gelaagdheid nog zwak zichtbaar is. 
Bovenaan zijn talrijke sporen van biologische activiteit zichtbaar.



Laag 7, 0,99/0,95- (0,59) m, oppervlakteveen.

2.5 Profiel 5
Dit profiel (Fig. 3, Lambertcoördinaten: 211,072 noord, 43,748 west) werd opgenomen in 
sleuf 93/V bij het opgraven van tonwaterput spoornr. 226.
Laag 1, (3,48)-2,92/2,88 m, olijfbeige klei zonder zichtbare stratificaties en met een 
prismatische structuur.
Laag 2, 2,92/2,88-2,62/2,58 m, gelaagd beigegrijs zand.
Laag 3, 2,62/2,58-2,42/2,14 m, gelaagde blauwgrijze gereduceerde klei met in de top talrijke 
roestvlekken.
Laag 4, 2,22/2,14-2,14/2,00 m, gelaagd blauwgrijs gereduceerd zand.
Laag 5, 2,42/2,00-2,36/1,94 m, humeus stabilisatieniveau zonder structuratie of sporen van 
biologische activiteit.
Laag 6, 2,36/1,94-1,42/1,02 m, prominent gelaagde klei en leem met talrijke zandige lensjes 
die o.a. nogal wat veendetritus bevatten. Onderaan dringt dit pakket door in enkele barsten die 
tot in de onder het oppervlakteveen liggende klei reiken.
Laag 7, 1,42/1,12-1,08/1,12 m, verstoord pakket blauwgrijs gereduceerde klei met 
veenbrokken.
Laag 8, 1,08/1,02-0,20/0,10 m, oppervlakteveen.
Laag 9, 0,20/0,10-(-0,18) m, blauwgrijze gereduceerde klei zonder zichtbare stratificatie en 
met bewortelingssporen maar zonder pedogenetische structuratie.

2.6 Profiel 6
Profiel 6 (Lambertcoördinaten: 211,100 noord, 43,651 west) werd opgenomen in de 
noordhoek van sleuf 97/1. Het is een hoogst merkwaardig profiel vermits het naast de reeds 
onder profiel 4 besproken fossiele bodem ook een vermoedelijke veenwinningsput uit de 
Ijzertijd bevat.
Laag 1, (3,27)-3,07 m, olijfbeige klei zonder zichtbare stratificatie. Het betreft de klei die aan 
de oppervlakte ligt.
Laag 2, 3,07-3,07/1,47 m, olijfbeige klei met hier en daar een aantal zandlensjes, bovenste 
vulling van een getijdegeul. Deze laag is door een dun kleilaagje gescheiden van laag 3.
Laag 3, 3,07/1,47-1,97/0,77 m, gereduceerde blauwgrijze klei met duidelijke gelaagdheid. 
Laag drie is gescheiden van de onderliggende lagen door een heel dun laagje klei.
Laag 4, 1,97/1,57-1,57 m, blauwgrijze gelaagde leem en klei met talrijke zandlaagjes en een 
enkele fijne lijnvormige barst.
Laag 5, 1,57-1,45/1,43 m, blauwgrijze klei zonder duidelijk zichtbare gelaagdheid.
Laag 6, 1,45/1,43-1,41/1,37 m, humeuze klei, Al-horizont.
Laag 7, 1,41/1,37-1,23/1,21 m, blauwgrijze volledig pedogenetisch gestructureerde klei met 
talrijke (10-tal per 10 m2) biogallerijen (diam.: 0,5-1 cm). De prismatische structuur is 
waarneembaar vanaf deze laag en reikt soms tot in de top van het oppervlakteveen. In laag 7 
zijn de barsten bovenaan tot 10 cm breed.
Laag 8, 1,23/1,21-1,07/0,91 m, blauwgrijze klei met zichtbare gelaagdheid. De meeste barsten 
reiken tot in deze laag.
Laag 9, 1,07/0,91-0,97/0,77 m, blauwgrijze klei zonder duidelijke gelaagdheid en met nogal 
wat veenbrokjes.
Laag 10, 0,77-0,57/0,51 m, Gelaagde blauwgrijze klei met veenbrokjes, platte slijkgapers in 
levenspositie en krabbenskeletten.



Laag 11, 0,97/0,51 tot -0,05 m, oppervlakteveen. Hierin is op de plaats van het profiel een 
veenwinningskuil uitgegraven.
Laag 12, -0,05 m - , blauwgrijze klei.

2.7 Profiel 7
Dit profiel (Lambertcoördinaten: 211,080 noord, 43,737 west) werd opgenomen in sleuf 
93/VIII in segment 5 van de in vakken uitgehaalde gracht.
Laag 1, (3,39)-2,90/2,85 m, olijfbeige klei zonder zichtbare gelaagdheid en tot onder 
prismatisch gestructureerd.
Laag 2, 2,90/2,85-2,71/2,65 m, gelaagd blauwgrijs gereduceerd zand.
Laag 3, 2,71/2,65-2,63/2,58 m, organisch stabilisatieniveau met talrijke roestvlekjes en 
verspoelde veenbrokjes. Op het organisch materiaal uit deze laag werden verschillende C14- 
dateringen uitgevoerd3. Deze geven allemaal aan dat het om herwerkt materiaal gaat.
Laag 4, 2,63/2,58-(2,45) m, verstoord pakket van klei en zand met talrijke roestvlekken en 
met duidelijk verticaal gezette stratificaties.

2.8 Profiel 8
Dit profiel (Fig. 4, Lambertcoördinaten: 210,728 noord, 43,567 west) werd opgenomen in 
sleuf 92/XX bij het uitgraven van Romeinse veenwinningsputten.
Laag 1, (2,97)-2,17/1,52 m, olijfbeige klei met talrijke slijkgapers op verschillende niveaus. 
Ter hoogte van veenputten bevindt de onderkant van deze laag zich duidelijk dieper en 
bevinden zich zandlensjes in de klei. Een slijkgaper van het diepste niveau werd via C14 
gedateerd met als resultaat 547-840 cal AD4.
Laag 2, 2,17/1,92-1,97/1,82 m, grijs gelaagd zand.
Laag 3, 1,72/1,52-1,17/1,02 m, blauwgrijze gereduceerde en gelaagde zeer fijne silteuze klei 
met talrijke veenbrokjes. Door water ingebrachte vulling van veenwinningsputten.
Laag 4, 1,70/1,02-0,67 m, heterogene blauwgrijze klei met talrijke brokken, duidelijk 
versmeten.
Laag 5, 1,92/1,62-1,47/1,22 m, grijze homogene klei die naar boven toe zandiger wordt. Dit 
zijn naar alle waarschijnlijkheid restanten van de sedimenten die het veen afdekten bij zijn 
ontginning.
Laag 5, 0,67-0,62 m, oppervlakteveen. Plaatselijk, ter hoogte van niet uitgeveende bankjes, 
situeert de bovenkant van het oppervlakteveen zich op 1,47 m.

2.9 Profiel 9
Dit profiel (Fig. 5, Lambertcoördinaten: 211,083 noord, 43,634 west) werd opgetekend in 
sleuf 96/1 ter hoogte van de grote ovale bakstenen bevloering bij gebouw 28. Dit profiel is 
vooral van belang in verband met het eolisch zandpakket dat na het verlaten van de bewoning
de zone heeft bedekt en op die manier heeft bijgedragen tot de betere
bewaringsomstandigheden voor de archeologische sporen in deze zones.
Laag 1, 4,60/4,50-4,34 m, huidige ploeglaag, donkerzwartbruin zand.
Laag 2,4,34-4,10 m, donkergrijs zand, fossiele ploeg- of spitlaag.
Laag 3, 4,10-3,84 m, donkerbruin zand, fossiele ploeg- of spitlaag.
Laag 4, 3,84-3,70 m, donkerbruin zand met een kleine hoeveelheid klei.
Laag 5, 3,70-3,60 m, bakstenen bevloering.

3 3385 cal BP=Utc-6004, 3690 cal BP=Utc-4733, 4417 cal BP=Utc-5113,4423 cal BP=Utc-5117 uitgevoerd op 
het C14-laboratorium van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel.
4 UtC-3448, Van Strydonck 1995, 232-233.



Laag 6, 3,60-(1,90) m, pakket archeologische lagen: veenwinning gevolgd door sporen van 
bewoning.

2.10 Profiel 10
Profiel 10 (Fig. 6, Lambertcoördinaten: 211,225 noord, 43,815 west) werd opgetekend in de 
bovenste opvulling van veenwinningsput spoomr. 606.
Laag 1, (3,39)-3,29/3,25 m, zuiver beige zand.
Laag 2, 3,29/3,25-3,19/3,09 m, bruin humeus kleiig zand, begraven ploeglaag.
Laag 3, 3,19/3,09-3,09/2,81 m, zuiver beige zand.
Laag 4, 3,09/2,81-2,99/2,63 m, humeus zand, afwisselend beige en bruine bandjes.
Laag 5, 2,99/2,63-2,75/2,47 m, donkerbruine zeer humeuze laag met o.a. vivianietvlekken. 
Laag 6, 2,75/2,47-2,75/2,33 m, donkerbruine, zuiver organische laag.
Laag 7, 2,75/2,33-2,49/2,23 m, donkerbruine sterk organische laag.
Laag 8, 2,43/2,23-2,43/1,99 m, bruine tot olijfbeige klei zonder zichtbare gelaagdheid.
Laag 9, 2,49/1,99-2,49/1,83 m, afwisseling van beige zandlensjes en bruine humeuze laagjes. 
Laag 10, 2,09/1,83-2,09/1,53 m, sterk organische klei.
Laag 11, 2,49/1,53-2,33/1,09 m, olijfbeige klei met talrijke organische inclusies zoals slierten 
wier.
Laag 12, 2,33/1,09-0,29 m, verspitte, blauwgrijze gereduceerde klei, onderste vulling 
veenwinningsput.
Laag 13, (0,29)-0,19 m, oppervlakteveen.

2.11 Profiel 11
Profiel 11 (Fig. 7, Lambertcoördinaten: 211,082 noord, 43,791 west) is gesitueerd in 
veenwinningsput spoomr. 69 en geeft de karakteristieke vulling van een als stortzone 
gerecupereerde veenwinningsput weer. Dit profiel is ook kenmerkend voor veenwinningsput 
spoomr. 619.
Laag 1: 2,70/3,15-3,15/3,30 m, bruinzwart kleiig zand met stukken baksteen, botmateriaal en 
ceramiekfragmenten.
Laag 2: 2,40/2,80-2,70/3,15 m, zwarte zandhoudende klei met een sporadisch stuk baksteen. 
De bodem van deze laag bestaat uit een pakket ceramiekfragmenten en botfragmenten, vooral 
tegen de zone met de huizen aan.
Laag 3: 2,50-2,50/2,80 m, beigegrijs kleiig zand met sporadisch een baksteenfragment.
Laag 4: 1,70/2,00-2,40/2,50 m, een door mensenhanden opgeworpen laag afkomstig van een 
pakket gelaagd zand. De individuele hoeveelheden vermoedelijk van een spade zijn nog 
duidelijk herkenbaar.
Laag 5: 0,30-1,70/2,00 m, gereduceerde, donkerblauwe brokkelige klei.
Laag 6: 0,22/0,26-0,30 m, restant van het oppervlakteveen.



Figuur 1: Lokalisatie van de sleuteiprofielen









3 Een begraven ploeglaag
In gans het opgegraven areaal werd onder de gebouwen een fossiele ploeglaag 

aangesneden. Deze bestond in de zones die werden onderzocht tussen 1992 en 1995 uit 
bleekgrijze tot grijsbeige klei met nogal wat houtskoolpartikels en een kleine hoeveelheid 
aardewerk. Hierbij dient opgemerkt dat in deze ploeglaag tot nu toe nog geen fragmenten van 
roodbeschilderd aardewerk werden aangetroffen. Dit doet vermoeden dat deze ploeglaag niet 
tot de 12de eeuw of vroeger teruggaat. De onderkant van deze laag bevond zich in de zone 
van gebouw 5 op 3,45 m T.A.W. en in de zone van gebouw 1 op 3,6 m T.A.W. Deze laag 
werd door alle sporen gesneden behalve door een aantal grachten en greppels waarmee ze 
klaarblijkelijk verband hield. In de zones nabij de Duinenstraat, die onderzocht werden tussen 
1996 en 1998, is systematisch een ploeglaag vastgesteld in de top van de opgevulde 
veenwinningsputten spoomrs. 797 en 1672 (fig. 12). De ploeglaag ontwikkeld in de vulling 
van deze veenwinningsputten is duidelijk kleiiger dan de onmiddellijk onderliggende vulling 
van de betrokken veenwinningsputten. Het is alsof tijdens de veenontginning systematisch 
klei werd opzij gelegd die na de veenontginning moest dienen als bovenste vulling van de op 
te vullen veenwinningsputten. Dit houdt in dat men tijdens het ontginnen ook reeds aandacht 
had voor de bestemming van deze terreinen na de ontginning.



4 De immobilia
4.1 Grachten en greppels5 (B4 plan 3)
Deze kunnen op basis van de stratigrafische positie onderverdeeld worden in een aantal 
groepen.

a) Er zijn enkele grachten die onbetwistbaar ouder zijn dan de 15de-eeuwse bewoning 
vermits ze onder de gebouwen doorlopen en werden gedempt vooraleer met de bouw van deze 
gebouwen kon gestart worden.

b) Daarnaast zijn er een aantal grachten waarvan de aanleg vermoedelijk ook aan de 
15de-eeuwse bewoning voorafgaat maar die gedurende de 15de eeuw wel bleven openliggen 
en geleidelijk opgevuld raakten met allerlei huishoudelijk afval afkomstig van de bewoning. 
Het feit dat ze samen met de grachten van de eerste groep in één systeem passen is een sterk 
argument om de aanleg ervan inderdaad vóór de 15de eeuw te plaatsen. Het onderzoek van 
grachten is vaak zeer gecompliceerd. Het is niet omdat de grachtvulling in kwestie 
bijvoorbeeld vroeg-modem is dat de aanleg van de gracht niet laatmiddeleeuws kan zijn. 
Grenzen zijn soms heel lang in het landschap aanwezig.

c) Een derde groep grachten en greppels bestaat uit deze waarvoor geen harde datering 
ter beschikking staat maar die in oorsprong gerust laatmiddeleeuws kunnen zijn.

d) Tenslotte zijn er ook een aantal vroeg-modeme grachten onderzocht.

4.1.1 Grachten en greppels ouder dan de 15de-eeuwse bewoning.
Gracht spoomr. 52
In sleuf 92/VIII werden twee evenwijdige grachten (spoomrs. 52 en 1824) aangesneden die op 
een hoger niveau één grachtcomplex schijnen te vormen maar naar onder toe schijnen uit te 
splitsen in twee verschillende grachten. Het feit dat beide grachten zo dicht bij mekaar zijn 
gesitueerd zou ook het resultaat kunnen zijn van een eenvoudige ontdubbeling zoals 
bijvoorbeeld ook bij gracht spoomr. 61 op sommige plaatsen is vastgesteld. Gracht spoomr. 
52 is iets meer dan 2 m breed en de bodem bevindt zich op 2,2 m T.A.W. Bovenop de 
grachtvulling werd muur spoomr. 53 gedocumenteerd waardoor aannemelijk is dat deze 
gracht minstens ouder is dan een deel van de 15de-eeuwse bewoning. Bij deze gracht is de 
onderste vulling veeleer kleiig terwijl de topvulling zeer veel archaeologica bevat en zeer 
asrijk is. Hoewel gracht spoomr. 52 slechts over een lengte van 2 m is vastgesteld kan het 
zeker niet uitgesloten dat deze parallel met de grachten spoomrs. 61 en 79 verliep.

Greppel spoomr. 63
In sleuf 92/IX werd over een lengte van 4,8 m een 20 tot 35 cm brede greppel aangesneden. 
De vulling ervan bestond uit bleekblauwgrijze klei met wat houtskool. Deze greppel bevindt 
zich onder een restant van een bakstenen muurtje (spoomr. 68) en mondt vermoedelijk uit in 
gracht spoomr. 219. De bodem van deze ondiepe greppel is gesitueerd op 3,4 m T.A.W.

Gracht spoomr. 180
Gracht spoomr. 180 met een breedte van 1,2 m bevindt zich onder gebouw 2 en werd over een 
lengte van 21,7 m vastgesteld. Deze is NO-ZW georiënteerd zoals de meeste gebouwen. Het 
zuidwestelijk einde van de gracht viel samen met de zuidwestwand van gebouw 2 die ter 
hoogte van gracht nr. 180 duidelijk dieper gefundeerd was. M.a.w. de bouwers beseften dat de 
weinig stabiele grachtvulling moest worden weggegraven alvorens met de bouw van de muur 
kon worden gestart. Vermits er zich onmiddellijk ten zuidwesten van gebouw 2 een aantal

5 Hier worden enkel die sporen opgesomd die mogelijkerwijze een perceelsscheidende functie hebben gehad.



kuilen bevinden is het ook goed mogelijk dat deze ondiepe gracht of greppel hierdoor niet 
meer kon worden waargenomen en moet het zuidwestelijk uiteinde minder strak worden 
geïnterpreteerd. Hierdoor is niet uit te sluiten dat deze gracht uitmondde in gracht spoomr. 
219. Aan het andere uiteinde wordt greppel spoomr. 180 doorsneden door de centraal gelegen 
veenwinningskuil spoomr. 69. De bleekblauwgrijze klei waarmee deze gracht is opgevuld 
gelijkt wat kleur en textuur betreft zeer goed op de begraven ploeglaag die op vele plaatsen 
onder de gebouwen is waargenomen. De vlakke bodem van deze ondiepe gracht bevindt zich 
op 3,4 m T.A.W. Een dergelijk ondiepe, amper 1,2 m brede gracht kan het best als een soort 
perceleringsgrachtje worden geïnterpreteerd. Door water afgezette vullingen komen in dit 
grachtje niet voor.

Gracht spoomr. 313
Gracht spoomr. 313, aangesneden in sleuf 93/VIII, bevindt zich gedeeltelijk onder gebouw 5. 
Deze gracht met op sommige plaatsen een duidelijk uitgesproken V-vormige doorsnede (fig.
8) is 1,85 m breed. De bodem is op 2,2 m T.A.W. gesitueerd. Deze gracht bevindt zich niet 
alleen onder gebouw 5 maar wordt bovendien ook gesneden en ten oosten van gebouw 5 zelfs 
volledig weggegraven door veenput spoomr. 69. De zuidwestelijke grens van bovenvermelde 
veenwinningsput bevindt zich eigenlijk haast in het verlengde van de aangesneden gracht. Het 
lijkt alsof men bij het aanleggen van veenwinningsput spoomr. 69 rekening gehouden heeft 
met de positie van gracht spoomr. 313. Dit kan erop wijzen dat deze gracht een belangrijke 
grens vertegenwoordigde die bij de veenontginning niet mocht overschreden worden. Dit 
wijst voor de betrokken percelen vermoedelijk op een verschillende eigenaar en/of 
cijnshouder.
De onderste vulling van deze gracht bestaat uit bleekgrijze klei met nogal wat houtskool, 
terwijl de bovenste vullingen, vooral vanaf 2,7-2,8 m T.A.W., zandiger zijn, heel wat meer 
archaeologica bevatten en dateren van tijdens de 15de-eeuwse bewoningsfase. Bij de analyse 
van gebouw 5 is gebleken dat de zuidwestmuur ervan gedeeltelijk is weggezakt in deze 
gracht.

Gracht spoomr. 357
Bij gracht spoomr. 313 sluit een 3 tot 3,1 m breed spoor aan dat na onderzoek ook als een 
grachtspoor kan worden geïnterpreteerd. De grotere breedte is eigenlijk het resultaat van het 
herhaaldelijk ongeveer op dezelfde plaats uitgraven van deze gracht (vermoedelijk minstens 
twee). De bodems van de verschillende fases van deze gracht bevinden zich op 2,4-2,5 m 
T.A.W. Gracht spoomr. 357 loopt nog een 6-tal m door in sleuf 94/1 en lijkt daar te stoppen 
ter hoogte van de zuidwestmuur van gebouw 11. Een vertakking in oostelijke richting van 
deze gracht wordt evenals gracht spoomr. 313 gesneden door veenwinningsput spoomr. 69. 
Het stratigrafisch verband met gracht spoomr. 313 kon echter niet worden achterhaald.

Greppel spoomr. 597
In sleuf 94/11 werd onder gebouw 13, een 40 tot 60 cm brede, noordwest-zuidoost gerichte 
greppel geregistreerd. Deze werd aangesneden over een lengte van 6 m. De bodem van deze 
smalle ondiepe greppel was vermoedelijk hoogstens een 10-tal cm dieper dan 3,42 m T.A.W. 
gesitueerd.

Gracht spoomr. 1079
Deze gracht bevindt zich onder gebouw 18 en wordt gesneden door veenput spoomr. 606. 
Deze gracht gevuld met grijze klei waarin een 150-tal ceramiekfragmenten zijn aangetroffen,



werd over een lengte van een 10-tal meter vastgesteld en schommelt in breedte van 0,6 tot 1,9 
m. De bodem van deze gracht bevindt zich op 2,8-2,9 m T.A.W. Daar deze gracht zich onder 
een gebouw bevindt en gesneden wordt door een veenwinningsput, mag deze naar alle 
waarschijnlijkheid worden in verband gebracht met een voormalig agrarisch gebied. Te 
oordelen naar de hoeveelheid ceramiekfragmenten was deze gracht niet al te ver van een 
bewoningssite verwijderd. Mogelijkerwijze moeten we hierbij denken aan de bewoning van 
de in de 13de en/of 14de-eeuwse beheersdocumenten vermelde cijnshouders6.

Gracht spoomr. 1824
In sleuf 92/VIII werd onmiddellijk ten oosten van gracht spoomr. 52, gracht spoomr. 1824 
aangesneden. Van deze gracht die ongeveer 2 m breed is kon de diepte wegens de zeer natte 
omstandigheden op het einde van september 1992 niet worden bepaald. De grachtvulling is op 
te splitsen in een kleiig bodempakket en een topvulling die vooral zeer asrijk is.

4.1.2 Grachten en greppels ouder dan of gelijktijdig met de 15de-eeuwse bewoning 
Gracht spoomr. 617
Deze gracht is aangesneden in de sleuven 92/IX (spoomr. 61), 93/V&VIII (spoomr. 219, fig.
9), 94/11 (spoomr. 520, fig. 10), 95/VIII (spoomr. 685) &XII (spoomr. 696) en dit over een 
totale lengte van minstens 90 m. 14 m verder in sleuf 95/IX werd deze gracht niet meer 
waargenomen. Dit kan niet te wijten zijn aan eventuele verstoringen vermits in de zone waar 
de gracht verwacht werd ongestoorde klei werd aangetroffen. De gemiddelde breedte van deze 
gracht bedraagt 2-3 m. Als minimale waarde werd 1,6 m gemeten en als maximale waarde 
meer dan 5 m nabij de aansluiting met gracht spoomr. 269. In sleuf 93/V splitst de gracht in 
de lengte plaatselijk in twee. De bodem van deze gracht is op de meeste plaatsen vrij plat en 
bevindt zich op 2,0 tot 2,6 m T.A.W. In deze diepten is geen trend te herkennen. Vooral in 
sleuf 94/11 kan worden vastgesteld dat de gracht werd uitgegraven tot in de zandige 
watervoerende sedimenten. In de opvulling is bijna altijd een duidelijk onderscheid te maken 
tussen de onderste kleiige vulling en de bovenste pakketten die meer zandiger en bovendien 
doorspekt zijn met archaeologica en vaak heel wat as. Deze verwijzen ontegensprekelijk naar 
de periode waarin deze gracht geen drainerende functie meer diende te vervullen. Deze 
grachtvullingen werden zo veel mogelijk in segmenten opgegraven (fig. 11) met het oog op 
het detecteren van spatiale verschillen in de opvulling. Hieruit is gebleken dat de vulling in 
elk geval in sterke mate heterogeen was wat betreft de densiteit van het afval. Dit 
terugkoppelen naar eventuele verschillen in de producenten van dit afval is tot nog toe niet 
mogelijk gebleken.
De gebouwen 1 tot 4 staan zo goed als perfect evenwijdig met deze gracht. Gebouw 13 is 
gedeeltelijk bovenop de onderste vulling van deze gracht gebouwd en gebouw 16 is duidelijk 
ook niet evenwijdig met de gracht gebouwd.
Vermits tonwaterput spoomr. 226, waarvoor het hout gekapt werd tussen 1389 en 14018, de 
onderste vulling van deze gracht snijdt is aannemelijk dat deze gracht reeds bestond bij de 
aanvang van de 15de eeuw.

Gracht spoomr. 79
In de sleuven 92/XI (spoomr. 79), 95/111 (spoomr. 617), 97/111 & IV (spoomr. 1009) werd 
evenwijdig aan gracht spoomr. 61, een gracht geregistreerd over een totale lengte van

6Tys 1995-1996, 133 en volgende.
7 Van deze gracht werden reeds een aantal eerste gegevens gepubliceerd: Pieters 1995.
8 Houbrechts & Pieters 1999, 229.



ongeveer 61 m. De breedte bedraagt 1,25-2,70 m. De opvulling is evenals bij gracht spoomr. 
61 opgebouwd uit een onderste kleiige vulling en een bovenste vulling die zandiger is en meer 
archeologische vondsten bevat. De densiteit aan archeologische vondsten ligt wel beduidend 
lager dan bij gracht spoomr. 61. Dit is vermoedelijk het resultaat van het feit dat deze gracht 
meer aan de rand van de bewoning is gesitueerd en zich niet bevindt tussen een ganse reeks 
gebouwen zoals gracht spoomr. 61. De bodem van deze gracht is gesitueerd op 2,3 tot 3,0 m 
T.A.W.

Gracht spoomr. 159
Van deze iets meer dan 6 m brede gracht werd in sleuf 93/IV juist het einde of het begin 
aangesneden. Het betreft een gracht met een vlakke 3 m brede bodem op een diepte van 1,6 m 
T.A.W. In de opvulling kunnen drie eenheden worden onderscheiden. Het onderste pakket 
bestaat uit zware gelaagde klei. Hierboven bevindt zich een tot 10 cm dik stabilisatieniveautje 
met nogal wat organisch materiaal. De bovenste vulling tenslotte bestaat uit een brutaal 
ingebracht pakket van beigegrijze klei. Bovenin de opvulling van deze gracht is achteraf een 
kuil (spoomr. 160) uitgegraven. Deze situatie maakt aannemelijk dat deze gracht dateert van 
voor de 15de-eeuwse bewoning. Dit laatste kan echter niet worden hard gemaakt.

Gracht spoomr. 269
Deze gracht, aangesneden in de sleuven 93/VIII en mogelijkerwijze ook in sleuf 95/V, sluit 
haaks aan bij gracht spoomr. 61. De gracht wordt gesneden door veenwinningsput spoomr. 
619. Nabij de westwand van sleuf 93/VIII en in de sleuven 93/1 & II is de relatie met kuil 
spoomr. 115 niet volledig duidelijk. Het lijkt echter wel alsof gracht spoomr. 269 doorloopt in 
zuidwestelijke richting. Ter hoogte van veenwinningsput spoomr. 619 splitst de gracht in twee 
takken. Eén loopt door in noordoostelijke richting en wordt nog vóór de oostelijke wand van 
sleuf 93/VIII volledig weggegraven door de boven vermelde veenwinningsput. Een tweede 
tak maakt ter hoogte van dezelfde veenwinningsput een hoek van 90° en loopt verder in 
noordwestelijke richting. Ook deze tak wordt een eindje verder volledig weggegraven door 
dezelfde veenwinningsput. In de tak van de gracht die in noordwestelijke richting verloopt 
zijn twee fasen met een licht verschillende positie aan te wijzen. Ook hier is dus duidelijk dat 
veenwinningsput spoomr. 619 rekening houdt met de aanwezigheid van grachten. De 
lokalisatie van deze veenput lijkt immers bepaald door gracht spoomr. 269.
In gracht spoomr. 269 is evenals bij gracht spoomr. 61 systematisch een onderste kleiige en 
een bovenste meer zandige vulling te onderscheiden.
Deze gracht werd opgegraven in stukken van 4 m lengte met de bedoeling zoveel mogelijk 
archaeologica uit de vulling ruimtelijk preciezer te kunnen positioneren.

Gracht spoomr. 935
Deze gracht werd over een afstand van 10-11 m waargenomen in sleuf 96/11. Deze gracht was 
perfect noord-zuid georiënteerd en was aan de kant van gebouw 30 beschoeid met tegen 
paaltjes vastgezette planken. Het waargenomen zuidelijk uiteinde van de gracht komt ook 
werkelijk overeen met het einde en is niet het resultaat van het feit dat de gracht vergraven is 
door andere structuren.

Gracht spoomr. 1081
Gracht spoomr. 1081 werd aangesneden in sleuf 97/XI. Het betreft een gedeelte van een 
grachtenstelsel met twee takken die haaks op mekaar staan. De vulling van deze gracht bestaat 
uit een onderste kleiige laag en een bovenste pakket van zandige klei doorspekt met as,



ceramiek en botresten. Van dit grachtenstelsel blijft enkel ter hoogte van een zandige strook, 
vermoedelijk een getijdegeul, een gedeelte over. Aan twee zijden worden deze grachten 
aangesneden door veenwinningsputten, in het oosten door veenwinningsput spoomr. 608 en in 
het westen door veenwinningsput spoomr. 449. Enkel de vulling van veenwinningsput 
spoomr. 608 is doorspekt met allerlei archeologisch materiaal. Het kortste stukje gracht 
bevindt zich in het verlengde van de gracht spoomr. 61.

Gracht spoomr. 1821
Deze gracht werd aangesneden in sleuf 92/VI, maar werd toen tijdens het onderzoek gezien de 
beperkte breedte van de sleuf en de zeer natte omstandigheden die het onderzoek 
bemoeilijkten niet als gracht geïnterpreteerd wel als opvulling van veenwinningsput spoomr. 
27. Het onderzoek van sleuf 99/1 toonde echter aan dat dit spoor wel degelijk als een gracht 
moet worden geïnterpreteerd. Het betreft een 2,5 tot 3 m breed grachtspoor. De bodem ervan 
bevindt zich op 2,1 m T.A.W. en de vulling bestaat uit grijszwart kleiig zand met zeer veel 
houtskool, scherven en beenderen. Deze gracht is aangelegd bovenop veenwinningsput 
spoomr. 27.

4.1.3 Grachten en greppels die eventueel kunnen laatmiddeleeuws zijn 
Gracht spoomr. 9
Deze gracht is aangesneden in sleuf 92/V en vermoedelijk ook in sleuf 92/XV (spoomr. 15). 
Onmiddellijk onder de huidige ploeglaag is deze gracht ongeveer 5 m breed. De bodem ervan 
is gesitueerd op 1,9 m T.A.W. In de vulling kan onderscheid gemaakt worden in een onderste 
pakket van olijfgrijze klei en een bovenste pakket van bruingrijze klei identiek aan de 2de 
ploeglaag op dit terrein. In dit bovenste pakket werd een kleine hoeveelheid laatmiddeleeuwse 
ceramiek aangetroffen alsook de min of meer geconcentreerde beenderresten van een groot 
zoogdier (een paard?) onder een pakket baksteenpuin9. Indien beide grachtsegmenten (uit de 
sleuven 92/V & XV) tot één gracht behoren, snijdt deze gracht veenwinningsput spoomr. 16. 
Deze gracht lijkt haaks aan te sluiten op gracht spoomr. 17.

Gracht spoomr. 13
Deze tot 3,5 m brede gracht werd aangesneden in sleuf 92/XIV. Deze bevindt zich aan de rand 
van veenwinningsput spoomr. 14 die ook gesneden wordt door deze gracht. In de 
grachtvulling van olijfbruine homogene klei bevinden zich talrijke kleine mollusken die op de 
aanwezigheid van water duiden.

Gracht spoomr. 17
Deze 2,5 tot 4,5 m brede gracht werd aangesneden in de sleuven 92/XVI (spoomr. 17), XXV 
& XXX (beide spoomr. 20) over meer dan 40 m lengte. Op alle drie de plaatsen kon in de 
vulling een onderscheid worden gemaakt tussen een onderste olijfbeige tot grijsbeige kleiige 
vulling en een bovenste pakket van bruingrijze klei met wat houtskoolspikkels.

Gracht spoomr. 21
Deze tot 3,4 m brede gracht is aangesneden in sleuf 92/XXVI.

Gracht spoomr. 22

9 Pieters 1993, 254 fig. 11.



Deze gracht werd over een lengte van iets meer dan 20 m aangesneden in de sleuven 
92/XXVII & XXIX. Het betreft een gracht die net onder de ploeglaag iets meer dan 1,5 m 
breed is. De opvulling bestaat uit bruinzwarte klei met talrijke baksteenbrokken. De bodem 
van de gracht is gesitueerd op 2,2 m T.A.W. Deze gracht is uitgegraven in de opvulling van 
veenwinningsput spoomr. 16 en sloot vermoedelijk haaks aan tegen gracht spoomr. 9.

Gracht spoomr. 1213
Deze gracht is de voorloper van gracht spoomr. 1 en werd enkel aangesneden in sleuf 92/1. De 
bodem van deze gracht is gesitueerd op 2 m T.A.W. Indien deze gracht laatmiddeleeuws is 
houdt dit in dat ook veenwinningsput spoomr. 2 laatmiddeleeuws is.

Gracht/greppel spoomr. 1822
Deze gracht/greppel werd aangesneden in de sleuven 92/II10, XIX & XXIV over een totale 
lengte van iets meer dan 20 m. Het betreft een smalle gracht of een brede greppel. Deze is 
juist onder de tweede ploeglaag 105 cm breed en de bodem is op 2,7 m T.A.W. gesitueerd. 
Daar het spoor geen stratigrafisch verband heeft met andere structuren en in de opvulling geen 
dateerbare archaeologica werden aangetroffen kan ook geen precieze datering worden 
voorgesteld. De aard van de vulling sluit geenszins een laatmiddeleeuwse datum uit.

4.1.4 Latere grachten en greppels 
Gracht spoomr. 1
Deze gracht werd aangesneden in de sleuven 92/1 & XXI (spoomr. 19) over een totale lengte 
van een kleine 18 m. Het betreft een 1,5 m brede gracht met een centrale vroeg-modeme 
vulling. De bodem van deze gracht is gesitueerd op 1,6-1,75 m T.A.W. De gracht is aangelegd 
in de opvulling van veenwinningsput spoomr. 2 en heeft een voorganger gekend met een 
lichtjes andere oriëntatie (spoomr. 1213). Daar deze voorganger mogelijkerwijze in oorsprong 
laatmiddeleeuws is wordt hij behandeld in de voorgaande paragraaf. Het is bovendien ook niet 
uit te sluiten dat gracht spoomr. 1 tot de late middeleeuwen opklimt.

Gracht spoomr. 25
Deze gracht, aangesneden in sleuf 92/XXXI, is onder de tweede ploeglaag ongeveer 2,5 m 
breed. Helemaal onderaan in de grachtvulling van zwartbruine klei met talrijke kleine 
mollusken werden de resten van een groot zoogdier (rund?) aangetroffen. De bodem van de 
gracht is op ongeveer 1,5 m T.A.W. gesitueerd. Deze gracht snijdt veenwinningsput spoomr. 
449 en wordt op deze basis bij de latere grachten ondergebracht.

Gracht spoomr. 603
Deze gracht werd aangesneden in de sleuven 94/VIII & XI en 95/1. Ze vormt de grens tussen 
een aantal percelen in het oostelijk deel van het studiegebied. Ter hoogte van de sleuven 
94/VIII en 95/1 was ze echter reeds gedempt en niet meer zichtbaar in het landschap terwijl ze 
in het centrale gebied met sleuf 94/XI nog open lag. Het betreft een 3 tot 4 m brede gracht met 
een centrale zwartbruine homogene kleiige vulling boven een bruinbeige onderste kleipakket.

Gracht spoomr. 610
Deze gracht werd aangesneden in sleuf 95/11. Het betreft een ongeveer 70 cm brede gracht 
waarin een ongeveer 50 cm brede gracht uitmondt. Op het einde is de smalste gracht voorzien

10 In sleuf 92/11 werd deze greppel enkel opgemerkt bij het registreren van de profielen.



van een bakstenen bekleding (spoomr. 611) zodat deze gracht omgevormd wordt tot een 
riolering. De bodem van de kleinste gracht is gesitueerd op 2,1 m T.A.W. Dit grachtspoor is 
aangelegd in de opvulling van veenwinningsput spoomr. 608.

Gracht spoomr. 689
Deze gracht werd gedocumenteerd in de sleuven 95/X & XI. Het betreft een tot 1,25 m brede 
gracht met een donkergrijze kleiige vulling. Daar de gracht veenwinningsput spoomr. 608 
snijdt dateert deze vermoedelijk evenals gracht spoomr. 610 van na de late middeleeuwen.

Gracht spoomr. 736
Deze gracht werd aangesneden in sleuf 96/1 over een lengte van ongeveer 17 m. Het betreft 
een ongeveer 75 cm brede gracht die ter plaatse al de middeleeuwse sporen snijdt. De vulling 
bestaat uit zwart kleiig zand met ijzervlekken en af en toe houtresten. Als archaeologica zijn 
vooral een aantal pijpfragmenten te vermelden. Deze gracht is vermoedelijk te vereenzelvigen 
met spoomr. 887.

Gracht spoomr. 887
Deze gracht werd aangesneden over 20 m, de totale lengte van sleuf 96/11. Het betreft een 
bovenaan tot 3,5 m brede gracht. Deze snijdt evenals spoomr. 736 alle laatmiddeleeuwse 
sporen. De vulling van de gracht bestaat centraal uit zwarte organische klei die naar onder toe 
zandiger wordt. Nabij de Duinenstraat bevindt de 80 cm brede vlakke bodem van deze gracht 
zich op 3,3 m T.A.W.

Gracht spoomr. 1212
Deze 0,75 m brede gracht die nu nog in het landschap aanwezig is werd aangesneden in sleuf 
94/XIV. Daar deze gracht is gegraven in de vulling van veenwinnigsput spoomr. 608, dateert 
de gracht ongetwijfeld van na de late middeleeuwen.

Gracht spoomr. 1823
Deze gracht vertegenwoordigt een vorige fase van een nog zichtbare perceelsscheiding ter 
hoogte van de sleuven 97 VI, VII & VIII. De gracht die uitgegraven is in de zandige 
topvulling van veenwinningsput spoomr. 606 is gemiddeld 0,75 m breed.



Fig. 9: Gracht spoomr. 61, ter hoogte van sleuf 93/V.





4.2 Veenwinningsputten (B4 plannen 2 en 4)
4.2.1 Inleiding
In het onderzoeksgebied werden heel wat sporen van veenwinning aangesneden. Ze stammen 
uit verschillende periodes. Allemaal samen beslaan ze een heel groot percentage van de 
oppervlakte van het onderzoeksgebied, ongetwijfeld meer dan 50 %. Ze hebben ook een grote 
impact op de landschapsvorming. Op basis van de stratigrafie kunnen deze sporen van 
veenwinning in drie grote groepen worden onderverdeeld: pre-Romeins, 'pre-Karolingisch' en 
laatmiddeleeuws en/of vroeg-modem. De laatste groep kan op zijn beurt nog verder worden 
opgesplitst. Vooral de impact op het landschap van deze laatste groep kan goed worden 
ingeschat (fig. 12).
Van de eerste groep werd tot nu slechts één kuil aangetroffen. Deze wordt afgedekt door een 
fase van bodemvorming waarvoor via C-14-onderzoek een datering werd bekomen in de late 
Ijzertijd: 2160 +/- 60 BP. De veenwinningsputten van de tweede groep worden allemaal 
afgedekt door een kleilaag waarin platte slijkgapers in levenspositie zijn aangetroffen. Platte 
slijkgapers (Scrobicularia plana da Costa) zijn schelpdieren die leven in de intertidale zone 
met een wisselende saliniteit11. Voor enkele van deze schelpen werd via een C-14 onderzoek 
een datering bekomen: 1720 +/- 60 BP12. De laatste groep tenslotte snijdt het volledige pakket 
wadsedimenten en kan onmiddellijk onder de huidige ploeglaag of in elk geval onmiddellijk 
onder een eventuele middeleeuwse fossiele ploeglaag worden opgemerkt.

4.2.2 Veenwinningsputten te Walravenside: een overzicht
4.2.2.1 Een pre-Romeinse veenwinningskuil, spoomr. 1001
Slechts op één plaats binnen het onderzochte terrein, nl. in de noordoosthoek van sleuf 97/1, 
werd een veenput aangesneden die tengevolge van zijn stratigrafische positie gekoppeld aan 
een aantal C14-dateringen moet gesitueerd worden in de Ijzertijd. Het betreft vermoedelijk 
een rechthoekige kuil van minstens 2,25 m bij 0,75 m. De scherp vertikale wanden en de haast 
perfecte hoek van 90° tonen aan dat het wel degelijk een door mensenhanden uitgegraven kuil 
betreft. De kuil met een horizontale bodem reikte niet tot aan de onderkant van het veen maar 
liet nog ongeveer 50 cm van het veen intact. De kuil was hoofdzakelijk opgevuld met zware 
gestratificeerde klei waarin onderaan naast de gebruikelijke platte slijkgapers o.a. ook 
volledige krabbenskeletten werden aangetroffen. Het lijkt alsof deze krabben niet meer uit 
deze put met steile wanden zijn geraakt en naderhand door gebrek aan zuurstof zijn 
omgekomen13. De argumentatie om deze veenwinningsput die geen archeologisch materiaal 
bevatte te dateren in de Ijzertijd berust zoals hierboven reeds gezegd volledig op een aantal 
C14-dateringen. Deze werden uitgevoerd op organisch materiaal van de Al-horizont van de 
begraven bodem (UtC 673214), op platte slijkgapers (Scrobicularia plana da Costa) in 
levenspositie onder deze bodem (UtC 7246 en UtC 7609) en tenslotte op platte slijkgapers in 
levenspositie boven deze bodem (Utc 7608 en Utc 672915).
Het onderzochte profiel toont aan dat de veenlaag in de periode voor de komst van de 
Romeinen te Raversijde afgedekt was met een ongeveer 60 cm dik pakket van 
slikwadsedimenten en dat wellicht al een aanvang was genomen met het ontginnen van veen 
in de kustvlakte.

11 Hayward & Ryland, 1996(2), 612-614.
12 Van Strydonck 1995, 232-233: UtC-3448.
13 Suggestie Prof. Dr. R. Langohr, waarvoor dank.
14 Van Strydonck et al. 1998, 45.
15 Van Strydonck et al. 1998, 45.



4.2.2.2 'Pre-Karolingische' veenwinning16
Op verschillende plaatsen o.a. in de zone nabij de Nieuwpoortsesteenweg werden onder het 
aan de oppervlakte liggende pakket afgezette klei sporen van veenwinning aangesneden. Daar 
de kleilagen die deze sporen afdekken op sommige plaatsen platte slijkgapers (scrobicularia 
plana da Costa) in levenspositie bevatten, is besloten deze op één plaats te onderwerpen aan 
een C14-datering (Utc 3448). Deze schelpen leverden een datering in de Merovingische- 
Karolingische periode op (547-840 cal AD)17. Aangezien deze schelpen zich in de klei 
bevinden die de veenwinninsputten afdekt en de schelpen zich situeren in de eindfase van 
deze afzetting, op de overgang van de slikke- naar de schorre-fase, mag redelijkerwijze 
aangenomen worden dat deze veenontginningen voor de Karolingische tijd moeten worden 
gesitueerd, vandaar de hoofding. Het is evenwel aannemelijk dat het eerder Romeinse 
veenwinningsactiviteiten betreft, maar dit kan bij gebrek aan voldoende archaeologica niet 
onomstootbaar worden bewezen.
Deze sporen van veenwinning afgedekt door de aan de oppervlakte liggende kleilaag werden 
aangesneden in de sleuven 92/1 (spoomr. 1816), 92/11 (spoomr. 7), 92/IV (spoomr. 1817), 
92/V (spoomr. 10), 92/XIII (spoomrs. 1819-1820), 92/XIV (spoomr. 1818), 92/XX (spoomr. 
18) en 95/VII (spoomr. 11). Door het feit dat deze sporen zich bevinden onder de 
grondwatertafel en in zware klei, zijn ze moeilijk op grote schaal te onderzoeken. Op de 
meeste plaatsten bestond de waarneming dan ook enkel uit het vaststellen van de 
aanwezigheid van deze veenontginningen. Enkel in de sleuven 92/V en 92/XX werd gepoogd 
om een beter zicht te krijgen van deze sporen in een horizontaal vlak. Op de twee plaatsen 
werd een totaal verschillend beeld bekomen. In sleuf 92/V betrof het drie ovale tot ronde 
putten waarvan één in doormeter minstens 3 m mat18. Dit verwijst eerder naar een 
onregelmatige ontginning. In sleuf 92/XX betrof het een regelmatiger patroon19 van 
ontginningsporen met twee bankjes veen haaks op een derde.
De opvulling van deze putten bestaat onderaan duidelijk uit ingeworpen brokken klei. De 
bovenste vullingen daarentegen zijn duidelijk afgezet door water. Dit houdt in dat deze 
veenontginningsputten gedeeltelijk waren blijven open liggen tot het moment dat de invloed 
van de zee op deze ontginningszone toenam. Sommige putten (spoomr. 1816) tonen 
accumulaties van schelpen (w.o. mosselen) of duidelijk zandigere laagjes (spoomr. 18) tussen 
de eigenlijke putvulling en de afdekkende aan de oppervlakte liggende kleilaag. Dit zou 
kunnen impliceren dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de opvulling van de 
putten en de afdekking ervan. Beide kleipakketten zijn immers soms gescheiden door een 
grover pakket (zand of zelf schelpen).
Op een klein scherfje (66.1) in kustaardewerk met kamstreepversiering20 en wat 
afvalproducten (66.2) van zoutbereiding na gerecupereerd uit veenput spoomr. 1818, werd in 
de context van deze veenontginningen geen archeologisch materiaal aangetroffen. Dit wijst er 
op dat deze veenontginningen zich in elk geval op een zekere afstand van een bewoningssite 
bevonden. Behalve dit schaarse Romeinse materiaal werden in de opgegraven zones ook nog 
een aantal Romeinse archaeologica aangetroffen, weliswaar steeds in laatmiddeleeuwse 
context.

16 Deze veenputten werden uitvoerig behandeld in Pieters 1993, 251-253.
17 Van Strydonck 1995.
18 Pieters 1993, 253 fig. 8.
19 Pieters 1993, 253 fig. 9.
20 Pieters 1993,253 fig. 10:1.



4.2.2.3 Laatmiddeleeuwse en/of vroeg-modeme veenontginningsputten (fig. 12)
4.2.2.3.1 Laatmiddeleeuwse veenontginningsputten ouder dan de bewoning 
In de zone langs de Duinenstraat zijn minstens twee laatmiddeleeuwse veenwinningsputten 
(spoomrs. 797 & 1672) aangesneden die zowel wat de veenontginning zelf als het volledig 
dichten van de depressie betreft, voorafgaan aan de bewoning in deze zone. Eenzelfde 
vaststelling werd ook gedaan op het perceel van de kapel van Walravenside (95/VI, spoomr. 
1815) en onder de dijk (96/111, spoomr. 936).

Veenwinningsput spoomr. 797 (samengevoegd met spoomr. 1454)
Deze ontginningszone is gelokaliseerd in de sleuven 96/1, II, 97/1 & 98/1 (spoomr. 1454) en 
loopt volledig onder de gebouwen door. In de opvulling van deze veenwinningsput zijn twee 
pakketten te herkennen. De onderste vulling is zeer heterogeen en duidelijk het resultaat van 
het snel dempen van de put. Bovenaan bevindt zich echter een meer gehomogeniseerde laag 
van 20-25 cm dikte. Deze kan het best als een ploeglaag worden geïnterpreteerd gezien de 
scherpe ondergrens en de karakteristieke dikte. Gezien het geringe humusgehalte van en de 
aanwezigheid van nogal wat brokken en stukken in deze laag, is het duidelijk dat deze zone 
alvorens ze als bouwterrein werd in gebruik genomen, niet zeer lang is geploegd, hooguit 
gedurende een aantal jaren of enkele decennia (?). De top van deze ploeglaag is ongeveer op 3 
m T.A.W. gesitueerd. Deze laag is ook systematisch een stuk kleiiger dan de onderliggende 
sedimenten. Het lijkt alsof bij het opvullen van de depressie doelbewust klei is overgehouden 
om een topvulling te vormen in de veenwinningskuil. In de opvulling van deze 
veenwinningsput zijn verschillende tonwaterputten aangelegd. De oudste datering van één van 
deze wordt geleverd door tonwaterput spoomr. 1186 die 1396-1406 als kapdatum heeft 
opgeleverd. Uit de vulling van de veenwinningsput zelf zijn geen archaeologica 
gerecupereerd21.

Veenwinningsput spoomr. 936
Deze sporen van veenontginning werden aangesneden ten noorden van de Duinenstraat onder 
een meer dan drie meter dik pakket opgeworpen klei, vermoedelijk te interpreteren als een 
gedeelte van een dijklichaam. Indien deze dijk kan vereenzelvigd worden met de dijk 
aangelegd op initiatief van Jan zonder Vrees, houdt dit in dat de veenwinning dateert van voor 
het begin van de 15de eeuw. De top van de opvulling van de veenput bevindt zich op 2,6 m 
T.A.W.

Veenwinningsput spoomr. 1672 (samengevoegd met spoomrs. 1777 & 1814)
De situatie van veenwinningsput spoomr. 1672 is volledig vergelijkbaar met deze van 
veenwinningsput spoomr. 797.
Deze veenwinningsput is aangesneden in de sleuven 96/1 (spoomr. 1814) & 98/111. De top van 
de ploeglaag die ontwikkeld is in de opvulling van de veenput is gesitueerd op 2,85 m T.A.W. 
In de top van deze ploeglaag is vervolgens een Al-horizont ontwikkeld die wijst naar de 
aanwezigheid van grasland.

Veenwinningsput spoomr. 1815
Op het perceel waarop de kapel van Walravenside stond, zijn bij een klein proefonderzoek in 
1995, sporen van veenwinning aangesneden helemaal onderaan de stratigrafie. M.a.w. al de in 
deze sleuf aangesneden sporen zijn jonger dan de veenwinning. Dendrochronologisch

21 Deze vullingen werden ook vanwege het archeologisch steriele karakter niet systematisch onderzocht.



onderzoek van het hout van tonput spoomr. 681, eveneens aangelegd in de vulling van 
veenwinningsput spoomr. 1815, verschafte 1429-1439 als kapdatum.

4.2.2.3.2 Laatmiddeleeuwse veenwinningsputten ouder dan of gelijktijdig met de bewoning 
Bij de onder deze hoofding vermelde veenwinningsputten wordt verstaan dat het graven van 
de veenwinningsput vermoedelijk (soms zeker zoals bij spoomr. 69) ouder is dan de 
bewoning, maar dat de fase van geleidelijke opvulling van de ontginningsputten gelijktijdig 
met de bewoning verloopt.

Veenwinningsput spoomr. 27 (samengevoegd met spoomrs. 42 & 1813)
Veenwinningsput spoomr. 27 is aangesneden in de sleuven 92/VI, VII (42) en vermoedelijk 
ook in de sleuven 95/VII (spoomr. 1813) en 99/1. De opvulling bestaat in de sleuven 92/VI & 
VII uit een onderste heterogene kleiige vulling die wordt afgedekt door een zwart humeus 
zandig pakket doorspekt met allerlei archeologisch materiaal. De scheiding tussen beide 
pakketten bevindt zich op 2,4-2,6 m T.A.W. Het bovenliggende zandig pakket is tussen 75 cm 
en 1 m dik. In de sleuven 95/VII en 99/1 is in het bovenste gedeelte van deze opvulling minder 
zandig.

Veenwinningsput spoomr. 69
Veenput spoomr. 69, met een oppervlakte van ongeveer 600 m2, werd aangesneden in de 
sleuven 92 X, XI & XXVIII, 93 V & VIII, 94 I & II. Dit is de enige veenwinningsput die in 
zijn totaliteit is onderzocht. Het is ook wellicht één van de kleinste. Het betreft een 
langwerpige veenput. De gebouwen 1-5 & 11-13 wekken sterk de indruk ingeplant te zijn 
rond deze veenwinningsput. Enkel gebouw 5 strekt zich gedeeltelijk (ongeveer 1,5 m) uit 
boven de veenwinningsput. De veenwinningsput snijdt de fossiele middeleeuwse ploeglaag en 
gracht spoomr. 313.
In de opvulling van de veenwinningsput zijn duidelijk twee fasen aan te duiden. De onderste 
vulling is kleiig en zandig en zeer heterogeen tengevolge van de talrijke zichtbare brokken 
(fig. 7). Deze vulling kwam vermoedelijk nogal brutaal tot stand onmiddellijk na het uitdelven 
van het veen en bevat op een paardenkadaver (spoomr. 164) na geen archeologische vondsten. 
Het bovenste pakket (fig. 13) daarentegen is zandig van textuur, homogeen en rijk aan 
archeologisch materiaal vooral in de contactzone met het onderliggende pakket. Het 
vertegenwoordigt de geleidelijke verdere opvulling van de aanvankelijk door de veenwinning 
nagelaten depressie. Deze vulling kwam tot stand tijdens de bewoning van de rond de put 
opgestelde woningen en bestaat uit eolisch zand aangerijkt met archeologisch materiaal. Daar 
dit zand zeer humeus is kan worden afgeleid dat de depressie slechts geleidelijk aan opgevuld 
is geraakt. Van een plots drastisch inwaaien van een groot pakket zand is dus geen sprake. Het 
contact tussen beide qua oorsprong duidelijk verschillende pakketten bevindt zich op 2,4-2,5 
m T.A.W. De bovenste opvullingslaag werd ten behoeve van spatiaal onderzoek evenals 
gracht spoomr. 61, uitgegraven in artificiële eenheden, in dit geval vierkante blokken van 2 m 
bij 2 m.

Veenwinningszone spoomr. 606 (samengevoegd met spoomrs. 607, 612 & 1080).
Deze veenwinningszone werd aangesneden in de sleuven 94 X (spoomr. 606), 94 XI (spoomr. 
607) en 97/VII, VIII & X (spoomr. 1080). Deze ontginningszone werd verder ook 
waargenomen in 1995 (spoomr. 612) bij het volgen van de graafwerken voor de aanleg van 
een grote waterpartij.



De zuidelijke grens van veenwinningsput spoomr. 606 is vanuit geologisch standpunt goed 
verklaarbaar. De veenwinning sluit immers aan tegen een opgevulde getij degeul die het veen 
reeds grotendeels had weggeschuurd. Deze veenwinning zet tevens de getijdegeul heel 
duidelijk in reliëf. Men zou in dit geval dus kunnen spreken van een anthropogene 
reliëfsinversie.
De grote bevloering (spoomr. 1060) die aansluit bij gebouw 18 bevindt zich volledig boven 
de opgevulde veenwinningsput, evenals een gedeelte van de noordelijke muur. Dit toont aan 
dat de veenwinning in deze sector in elk geval aan het gebruik van gebouw 18 voorafging. 
Gebouw 18 houdt gezien zijn inplanting ook duidelijk rekening met de aanwezigheid van de 
uitgeveende zone aan de noordzijde. De veenwinningsput spoomr. 606 snijdt ook duidelijk 
een gracht (spoomr. 1079) die onder gebouw 18 doorloopt. Gebouw 17 bevindt zich eveneens 
op de getijdegeul ten zuiden van deze veenwinningszone. Het dendrochronologisch onderzoek 
van een tonwaterput die bij dit gebouw hoort heeft 1390 als terminus post quem opgeleverd. 
Deze grote veenwinningszone werd nadien niet herbruikt als landbouwzone maar bleef 
openliggen op een zeer laag peil, afgaand op het profiel 10 (fig. 6) nabij gebouw 18, op een 
hoogte van slechts 2,2-2,4 m T.A.W. Aanvankelijk is het opvullingspakket van de door de 
veenwinning nagelaten depressie zeer organisch soms zelfs haast volledig organisch. Naar de 
top van de opvulling toe is meer humusarm beige zand aanwezig. Dit kan erop wijzen dat 
deze depressie aanvankelijk, eventueel zelfs ten tijde van de bewoning van gebouw 18, een 
weelderige plantengroei kende die verantwoordelijk was voor de genese van de sterk 
organische sedimenten. Slechts naar het einde van de opvullingsgeschiedenis van de 
veenwinningsput toe zijn er blijkbaar episoden waarin de plantengroei geen gelijke tred kon 
houden met de minerale toevoer. Meer oostwaarts is deze veenwinningsput blijkbaar beter 
opgevuld vermits de opvulling er ongeveer reikt tot 3,2 m T.A.W.
Uit de opvulling van veenput spoomr. 606 werd een beperkte hoeveelheid archeologisch 
materiaal gerecupereerd. In sleuf 94/X bestond dit haast uitsluitend uit fragmenten van 
handgevormd Romeins aardewerk. Ergens in die omgeving van sleuf 94/X werd dus 
vermoedelijk een Romeinse bewoningssite verstoord bij de veenwinningsactiviteiten.
Indien gebouw 17 ook na de veenwinning dateert zoals gebouw 18, wat niet bewezen is maar 
wel aannemelijk lijkt, is de ontginning, gezien de datering van de tonwaterput, 
mogelijkerwijze ten laatste te situeren op het eind van de 14de of in het begin van de 15de 
eeuw. Het archeologisch materiaal uit gracht spoomr. 1079 verschaft in elk geval een 
terminus post quem voor de ontginningsactiviteit.
Twee argumenten zouden kunnen toelaten deze ontginning te verbinden met de werken aan de 
dijk die op initiatief van Jan zonder Vrees werd gebouwd en versterkt. Enerzijds sluit de 
datering van de tonwaterput niet uit dat de ontginning werd uitgevoerd in de late 14de-vroege 
15de eeuw. Anderzijds werd deze ontginningszone niet herbruikt voor agrarische doeleinden, 
zoals wel het geval is met een aantal andere vermoedelijk oudere veenontginningsputten. Dit 
was waarschijnlijk met deze veenwinningszone niet meer mogelijk aangezien naast het veen 
ook een belangrijk deel van de klei voor de constructie van de dijk werd afgevoerd. Bij andere 
veenwinningsputten lijkt de klei niet afgevoerd te zijn, waardoor de zone waarin veen was 
ontgonnen op een hoger niveau achterbleef.

Veenwinningsput spoomr. 619
Deze veenput, met een minimale oppervlakte van 500 m2, werd aangesneden in de sleuven 
93/VIII, 94/1, 95/111 & 95/V. De ontginningszone lijkt te passen binnen een door twee 
grachten afgebakend terrein. Deze grachtvullingen worden evenwel gesneden door



veenwinningsput spoomr. 619. In de zuidhoek van de veenput is een zone langer blijven 
openliggen vermoedelijk onder de vorm van een poel.
Ook deze veenput (fïg. 14) is gekenmerkt door twee genetisch duidelijk verschillende 
vullingen: een onderste pakket getuigend van een snelle opvulling met nogal wat brokken en 
stukken en een bovenste humeuze en zandige vulling met heel wat archeologische vondsten. 
Een ontginningszone is dus als een depressie achtergelaten en geleidelijk aan opgevuld met 
duinzand en nederzettingsafval.

4.2.2.3.3 Laatmiddeleeuwse en/of vroeg-modeme veenwinningsputten jonger dan de 
bewoningssporen

Veenwinningszone spoomr. 60822 (samengevoegd met spoomrs. 609, 615, 690 & 1030) 
Veenwinningsput spoomr. 608 werd aangesneden in de sleuven 94 XI, 94 XII (spoomr. 609), 
94 XIII (spoomr. 608), 94 XIV, 95 X, XI (spoomr. 690) & 97 V, XI (spoomr. 1030). Deze 
werd ook waargenomen (spoomr. 613) bij de werken voor de aanleg van een grote waterpartij 
in 1995.
Aan twee zijden is de begrenzing te verklaren vanuit de geologie. Aan de noord- en 
noordoostkant bevindt zich de getijdegeul die tegelijkertijd de zuidelijke begrenzing van 
veenput spoomr. 606 vormt. Aan de andere zijde sluit deze veenput ook aan tegen een zandige 
zone zonder veen in de ondergrond, vermoedelijk ook een getijdegeul.
Veenput spoomr. 608 dateert in elk geval van na de bewoning. Deze veenput snijdt immers 
o.a. met afVal gevulde perceelsgrachten (spoomr. 1081). Bovendien is de kleiige opvulling 
van de veenput doorspekt met laatmiddeleeuws archeologisch materiaal, vooral in het 
zuidelijk deel van deze veenput.
Na de veenontginning werd het tengevolge van deze werkzaamheden lager gesitueerde perceel 
voorzien van een reeks drainagegrachten (o.a. spoomr. 689) waarvan sommige nog in het 
landschap bewaard zijn. In één van deze zgn. luie grachten die op het ogenblik nog in gebruik 
is werd een bakstenen riolering (spoomr. 611) aangetroffen.
Verder is in de opvulling van de veenput nog een begraven dierenkadaver (spoomr. 1026) 
aangetroffen. Dit dateert dus ongetwijfeld van na de veenontginning.

Veenput spoomr. 449 (samengevoegd met spoomr. 1033)
Deze ontginningsactiviteiten werden gedocumenteerd in de sleuven 92/XXXI, 93/IX-XII. Uit 
de vulling werd slechts één grijs reducerend gebakken wandscherf gerecupereerd die enkel 
toelaat te stellen dat de veenwinning niet ouder is dan de late middeleeuwen. Daar deze 
ontginningszone vermoedelijk aansluit met deze die werd vastgesteld in sleuf 97/XI23, snijdt 
ze duidelijk de met afval gevulde perceelsgrachten (spoomr. 1081) en dateert ze aldus 
vermoedelijk van na de laatmiddeleeuwse bewoning.

4.2.2.3.4 Veenwinningsputten van laatmiddeleeuwse en/of vroeg-modeme datum
Deze hoofding wordt gebruikt om een aantal sporen van veenwinning langsheen de 
Nieuwpoortsesteenweg te groeperen die vanwege hun geïsoleerde ligging zonder 
stratigrafisch verband met andere dateerbare sporen zijn aangetroffen. Het precies dateren van 
een veenwinningsput op basis van enkele scherven die in de opvulling worden aangetroffen is 
immers moeilijk vanwege mogelijke residualiteit en levert in feite enkel een terminus post 
quem op.

22 Vormt vermoedelijk samen met de spoomrs. 609, 615, 690 & 1030, één ontginningszone.
23 Dit werd met de opgravingscampagne van 1999 ook daadwerkelijk aangetoond.



Veenput spoomr. 2
Deze veenwinningsput is aangesneden in de sleuven 92/1, II, XVIII, XIX & XXI-XXIII. Uit 
de opvulling werd een beperkte hoeveelheid laatmiddeleeuws archeologisch materiaal 
gerecupereerd. Dit was samengesteld uit een 21 fragmenten rood aardewerk, 10 fragmenten 
grijs aardewerk waaronder een randfragment van een kook- of voorraadpot (44.1) met een 
verdikte vierkante, blokvormige rand24 en 3 fragmenten van Rijnlands steengoed met 
zoutglazuur. Deze laatste fragmenten (o.a. 23.1) tonen aan dat de vulling van deze 
ontginningsput ten vroegste in de 14de eeuw tot stand kwam.

Veenput spoomr. 12
Deze kleine ontginningszone die werd aangesneden in sleuf 92/XIII doet denken aan een 
occasionele winning van veen zoals veenput spoomr. 14 trouwens ook. Een fragment van een 
volwaardig steengoedproduct uit Siegburg toont aan dat de ontginning niet ouder dan de 14de 
eeuw kan zijn.

Veenput spoomr. 14
Deze kleine ontginningszone werd aangesneden in sleuf 92/XIV. Het betreft vermoedelijk een 
kleine occasionele ontginning. Uit de opvulling werd geen dateerbaar materiaal 
gerecupereerd. De algemene situering maakt deze veenput wel vergelijkbaar met veenput 12 
bijvoorbeeld.

Veenput spoomr. 16 (samengevoegd met spoomrs. 21, 23, 24)
Deze veenwinningsput werd aangesneden in de sleuven 92/XV, XXVI (spoomr. 21), XXVII 
(spoomr. 23) & XXIX (spoomr. 24). In de opvulling van veenwinningsput spoomr. 16 werd 
een kleine hoeveelheid laatmiddeleeuwse ceramiek aangetroffen samen met enkele 
aspakketten. Het betreft 44 fragmenten van rood aardewerk waaronder drie randfragmenten 
(16.2-4)25, 32 fragmenten van grijs aardewerk waaronder vier randfragmenten van kookpotten 
(15.1, 16.1 & 18.2-3)26 en één wandfragment van Rijnlands steengoed met zoutglazuur27, 
vermoedelijk Langerwehe (18.1). De aanwezigheid van volwaardig steengoed uit Langerwehe 
doet besluiten dat deze veenontginning niet ouder kan zijn dan de 14de eeuw en vermoedelijk 
zelfs niet ouder dan het midden van de 14de eeuw28.
De aanwezigheid van deze relatief belangrijke hoeveelheid archaeologica doet in de 
onmiddellijke omgeving, vermoedelijk op het aangrenzend perceel bewoning veronderstellen. 
Op dit perceel was inderdaad bewoning aanwezig die volgens de informatie uit een landboek29 
in 1534 reeds verdwenen was.

24 Verhaeghe 1983, 83 fig. 7.10.1, Hillewaert & Hollevoet 1995, 286: fig. 7.11.
25 Pieters 1993, 253 fig. 10, nrs. 6-8.
26 Pieters 1993, 253, fig. 10, nrs. 2-5.
27 Pieters 1993, 253, fig. 10, nr. 9.
28Hurstetal. 1986, 186.
29Tys 1997, 161: fig. 3, perceel 26.



Figuur 12: Laat—middeleeuwse en vroeg—moderne veenwinningsputten.



Figuur 13: Een deel van veenwinningsput spoomr. 69 te zien in sleuf 94/11.

Figuur 14: In de noordelijke zone van sleuf 95/V is een deel van veenwinningsput spoomr. 
619 duidelijk zichtbaar aan de hand van de donkergekleurde vulling.



4.3 Wegen
In gans de onderzochte zone werden op de dijk (cfr. infra) na geen duidelijke wegtrajecten 
aangetroffen. Wel kan men tussen de gebouwen op sommige plaatsen zones aanduiden die 
vermoedelijk gebruikt werden voor de circulatie binnenin de woonzone. Het aanduiden van 
deze zones is gebaseerd op de combinatie van een aantal kenmerken: afwezigheid van kuilen 
en andere structuren en aanwezigheid van een aantal lineaire sporen die aan karrensporen 
doen denken.

4.4 Een dijk30
In de sleuven 94/111 en 96/111 werd een dik pakket opgeworpen klei aangesneden dat 
logischerwijze als een dijklichaam kan worden geïnterpreteerd. Het terrein is immers 
gesitueerd op 6,7-6,8 m T.A.W. dus ongeveer drie m boven de achterliggende polder. In de 
stratigrafische opbouw van deze zone kunnen drie hoofdeenheden worden onderscheiden. Een 
bovenste tot 60 cm dik, humushoudend en zandig pakket dekt alles af en stemt overeen met 
het recenter gebruik van dit terrein als moestuin, militair domein en duingebied. Hieronder 
bevindt zich een 2,9 tot 3,7 m dik kleipakket dat in twee wordt gesplitst door een organisch 
materiaal bevattend stabilisatieniveau. De top van dit stabilisatieniveau bevindt zich in sleuf 
94/111 tussen 4,7 en 5,5 m T.A.W. en in sleuf 96/111 tussen 2,8 en 3,7 m T.A.W. De 
aangesneden dijk werd dus waarschijnlijk opgeworpen in twee duidelijk gescheiden fasen. 
Het besproken stabilisatieniveau is in sleuf 94/111 zeer hard. Het heeft zelf mogelijkerwijze 
een tijdje als weg gefunctioneerd. In sleuf 94/111 kan in het kleipakket ook een zone worden 
herkend met een horizontale gelaagdheid. Deze bevindt zich zowel onder als boven het 
bovenvermeld stabilisatieniveau. Voor het overige hellen de verschillende in het kleipakket 
onderscheiden lagen allemaal af in noordelijke richting dus richting Noordzee. Het ganse 
kleipakket is heterogeen van samenstelling en bevat vooral brokken en stukken klei die 
duidelijk door mensenhand zijn opgeworpen. In één van de lagen uit het kleipakket bevinden 
zich ook een groot aantal bakstenen waaronder enkele gekromde. Verder is het kleilichaam 
van de dijk vrij arm aan archeologisch materiaal. Helemaal onderaan in het kleipakket op de 
grens met het begraven oppervlak werden in sleuf 96/111 heel wat sporen van 'puddling and 
trampling' waargenomen. Deze wijzen voor deze zone p het aanbrengen van de onderste lagen 
van het kleipakket in een eerder vochtig milieu. In dit enorme kleipakket werd naderhand aan 
de landzijde een soort terras uitgegraven. Gericht naar het zuiden en beschut tegen de zeewind 
is dit een ideaal terras om aan kleinschalige tuinbouw te doen. De huidige Duinenstraat ligt 
vermoedelijk gedeeltelijk bovenop dit terras.
Tussen 3,4 en 2,7 m T.A.W. werd een begraven oppervlak aangesneden. Het is 14 tot 30 cm 
dik en bevat heel wat mobiele archaeologica als ceramiek, beenderen, lederfragmenten en 
houtresten. In sleuf 94/111 was dit begraven oppervlak bijzonder hard en gekenmerkt door een 
sterk ontwikkelde platige structuur. Deze sterk platige structuur verwijst mogelijkerwijze naar 
een gebruik van deze laag als weg.
Een boring tenslotte heeft aangetoond dat deze dijk werd aangelegd op een terrein dat reeds 
uitgeveend was. In deze terreinen moet dus meer dan 6 m diep worden gegraven om de 
moederbodem te bereiken. Het feit dat deze zone reeds is uitgeveend betekent dat ze werd 
uitgeveend voor er sprake was een dijk aan te leggen. Het is immers zinloos om een gebied 
dat moet opgehoogd worden eerst een stuk te verlagen door er het veen uit te graven.

30 Deze paragraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op Pieters 1995, 228-229 en fig. 16.



Uit deze observaties kunnen een aantal gegevens worden afgeleid. Het kleiig pakket van de 
dijk reikt tot ongeveer 6,4 m T.A.W. Dit is ruim 2,5 m hoger dan het hoogste punt in de 
polders achter de dijk31, nl. ter hoogte van woning 1. Het is bovendien mogelijk dat de top van 
de dijk reeds vroeger gedeeltelijk werd afgevlakt en de dijk dus aanvankelijk nog hoger was. 
Deze dijk heeft een basis die vermoedelijk minstens 20 m breed is. Daar we niet precies weten 
hoe het dijklichaam door de sleuven 94/111 en 96/111 werd gesneden is voorzichtigheid 
geboden bij de interpretatie van de bovenvermelde breedte. De algemene logica laat echter 
wel vermoeden dat de doorsnede toch min of meer haaks moet zijn geweest. De stratigrafische 
opbouw toont aan de hand van het stabilisatieniveau aan dat deze dijk in twee duidelijk 
gescheiden fasen is opgeworpen. Uit een analyse van de kenmerken van een aantal lagen kan 
worden afgeleid dat het lineair traject onder en in de dijk ook als weg dienst deed. Hierbij 
dient men zich wel de vraag stellen of men kan onderscheid maken tussen een weg in de echte 
betekenis van het woord of enkel een zgn. dienstweg ten tijde van de werkzaamheden. De vrij 
belangrijke hoeveelheid archeologisch materiaal die vanonder de dijk werd gehaald pleit toch 
eerder ten voordele van een gebruik van dit lineair traject als weg. Dit archeologisch materiaal 
vertoont bovendien een verregaande graad van fragmentatie. De dijk werd aangelegd in een 
zone die belangrijke niveauverschillen vertoonde.

4.5 De bakstenen gebouwen en de sporen die er direct32 mee samenhangen (B4 plan 5)
4.5.1 De gebouwen zelf
De gebouwen worden min of meer behandeld in de volgorde dat ze in de loop van het 
archeologisch onderzoek zijn aangesneden. Dit heeft o.a. als voordeel dat de nummering van 
de gebouwen uit de interimverslagen33 kan worden behouden. Waar verschillende gebouwen 
op dezelfde plaats (boven mekaar) zijn aangesneden gaat de nummering van jong naar oud. 
Het grondplan van de gebouwen wordt minstens tweemaal afgebeeld: een eerste maal zoals 
het is aangesneden en een tweede maal met de eventuele aanvullingen. De grondplannen van 
de gebouwen zijn allemaal afgebeeld op schaal 1/100, behalve gebouw 19 dat op 1/200 is 
afgebeeld.

Gebouw 1 (fig. 15-16)
Gebouw 1 vertoont een complex grondplan. Het is samengesteld uit twee tegen mekaar 
geplaatste, rechthoekige eenheden en is zowel langs de zuidwestmuur als de zuidoostmuur en 
vermoedelijk ook langs de noordoostmuur afgeboord met een bakstenen plaveisel. De in 
oorsprong vier rijen schuin op zijn kant geplaatste bakstenen die aanvankelijk als een 
omvergevallen muurtje werden geïnterpreteerd34, zijn in feite niets anders dan de afboording 
(spoomr. 67) van een bakstenen plaveisel zoals er vooral in de zone aansluitend bij de 
Duinenstraat verschillende zijn onderzocht. De afstand van de buitenboord van dit plaveisel 
tot de zuidwestmuur bedraagt 1,85 tot 2 m en tot de zuidoostmuur slechts 1,15 m. De 
aanwezigheid van dit plaveisel laat toe te besluiten dat dit set van uitbraaksporen minstens op 
een bepaald ogenblik één geheel heeft gevormd en niet moet geïnterpreteerd worden als twee 
eenvoudigere, rechthoekige gebouwen die mekaar op deze plaats in de tijd hebben opgevolgd. 
Wel is het niet uit te sluiten dat dit gebouw in twee fasen is opgericht. M.a.w. één van beide

31 Voor de afzetting van het duinzand wel te verstaan.
32 Onder sporen die direct met de gebouwen samenhangen worden bijvoorbeeld de osendropgreppels gerekend, 
terwijl waterputten bij de comfortverruimende structuren worden besproken. Een waterput hangt wat zijn positie 
betreft immers niet af van de vorm van het gebouw, een osendropgreppel wel.
33 Pieters 1993, 1994 en 1995.
34 Pieters 1993, 259.



kan aan de andere aangebouwd zijn. Het meest waarschijnlijke in dit geval is dat het westelijk 
deel later is toegevoegd. Dit zou kunnen afgeleid worden uit het feit dat onder het westelijk 
gedeelte van gebouw 1, mogelijkerwijze een druipspoor is te herkennen. De aanwezigheid van 
een plaveisel langs twee, eventueel drie, muren laat ook toe te besluiten dat de circulatie van 
de bewoners zich hoofdzakelijk in deze zones afspeelde en minder aan de noordwestkant. Aan 
deze kant van het gebouw zijn daarentegen wel de waterputten gesitueerd. Gebouw 1 is in de 
lengte 44 ° NO en in de breedte 47° NW georiënteerd. Zoals deze hoeken aantonen maken de 
muren onderling haast een perfect rechte hoek.
Op enkele bakstenen na is deze plattegrond volledig bewaard onder de vorm van 
uitbraaksporen (spoomr. 93, is gelijk aan spoomrs. 94 en 179). Het enige stukje met 
bakstenen in situ langs de zuidoostmuur is 50 tot 55 cm breed zoals de meeste uitbraaksporen 
van dit gebouw. Van de uitbraaksporen blijft bij gebouw 1 hoogstens 15 tot 20 cm over. Deze 
blijven dus zeer oppervlakkig. Zo reiken ze bijvoorbeeld niet tot in de fossiele ploeglaag die 
overal op dit terrein onder de gebouwen nog kan worden gedetecteerd. Dit betekent dat deze 
muren niet echt ondergronds gefundeerd waren. Het betreft in feite muren die bijna gewoon 
op het oppervlak zijn opgericht. Zo reikt de zuidwestmuur van gebouw 1 amper vijf cm dieper 
dan de onderkant van de kleine haardplaat (spoomr. 99) in haar nabijheid. Het feit dat de 
muren slechts bewaard zijn onder de vorm van uitbraaksporen maakt het ook onmogelijk om 
een eventuele bouwchronologie, zoals hierboven gesuggereerd, te achterhalen. De chronologie 
van de uitbraak en de recuperatie weerspiegelt immers niet noodzakelijk de chronologie van 
de bouw. De uitbraaksporen bakenen vier ruimtes af.
De belangrijkste ruimte (fig. 15: A en fig. 17) is deze met de lichtjes gebombeerde, nagenoeg 
vierkante (2,55 m bij 2,45 m) haardvloer (spoomr. 110) in baksteen (formaat: 24,5-28 cm bij 
11,5-13,5 bij 5,5-6 cm). Deze ruimte meet binnenwerks 7,6 m bij 5,9 m, wat overeenkomt met 
een oppervlakte van 45 m2. Op deze haardplaat is een ovale zone met mortelaankorstingen 
aanwezig (fig. 18). De zone met mortelresten sluit aan tegen een min of meer rechthoekig 
gedeelte (0,5 m bij 1,2 m) in de haardplaat dat enkel is opgebouwd uit baksteenbrokken. Bij 
het wegbreken van deze haardvloer bleek dat na het verwijderen van een zandige vleilaag, 
onder het gebombeerde gedeelte een ovaalvormig (1 m bij 1,3 m) bakstenen vloertje (spoomr. 
112) met een 25 tot 35 cm brede omzoming van kalkmortel aanwezig was (fig. 19). Wat de 
vorm betreft is dit vloertje identiek aan het bovenop de haardvloer aanwezige mortelspoor. De 
omzoming met kalkmortel vertoont in de oostelijke hoek sporen van sterke verhitting. Deze 
waarnemingen geven te kennen dat een aanvankelijk gewoon op de klei gebouwde oven, 
kachel of haard, in een tweede fase op een bakstenen vloer werd geplaatst. Dit is vermoedelijk 
ingegeven vanuit hygiënische en/of veiligheidsmotieven. De aanwezigheid van deze 
bakstenen haardvloer laat ook vermoeden dat de rest van dit vertrek en vermoedelijk dus ook 
de rest van het ganse gebouw op het ogenblik van de aanleg van deze haardvloer niet met 
bakstenen was bevloerd. Enkele bewaarde, platliggende bakstenen in vertrek E (fig. 15-16) 
zijn eventueel wel als een restant van een bakstenen bevloering te interpreteren. De 
aanwijzingen zijn echter te beperkt om dit hard te maken en het zou goed kunnen gaan om een 
laat in de bouwchronologie aangebrachte vloer. De eventuele afwezigheid van bakstenen 
bevloeringen binnen is des te merkwaardiger vooral wanneer men bedenkt dat aan 
verschillende zijden van het gebouw buiten wel een bakstenen bevloering is aangebracht.
De binnenmuur waartegen de haardvloer is gesitueerd is ter hoogte van deze laatste 15 tot 20 
cm dikker dan nabij de zijwanden van het vertrek. Deze vernauwingen nabij de zijwanden 
zouden kunnen wijzen op het bestaan van twee doorgangen naar de meer oostelijk gesitueerde 
plaats, één langs elke zijde van de haardvloer. Nabij de oosthoek van de haardvloer bevindt 
zich een 90 cm lang uitbraakspoor dat haaks op de dwarsmuur staat. Deze structuur doet sterk



aan een schouwwang denken. In deze centrale ruimte bevinden zich ten westen van de 
haardvloer ook enkele zones van roodbruin verhit zand. Vermits deze gedeeltelijk afgedekt 
worden door de haardvloer zelf dienen ze minstens te worden geassocieerd met de eerste fase 
van deze structuur. Tenslotte bevindt zich in dit vertrek een tweede, kleinere haardplaats 
(spoomr. 99). Deze bevindt zich tegen de zuidoostmuur en meet 0,8 m bij 0,95 m. Deze is 
geassocieerd met een laagje oranjebruin verhit zand en werd op een bepaald ogenblik afgedekt 
met klei. Dit kan erop wijzen dat de beide haardplaatsen uit dit vertrek vermoedelijk niet 
gelijktijdig functioneerden.
De meest oostelijke door uitbraaksporen afgebakende plaats (fig. 15-16: B) van dit gebouw 
meet 3,85 m bij 5,9 m binnenwerks en beslaat ongeveer 23 m2 bruikbare ruimte. De twee 
zuidelijke vertrekken van gebouw 1 meten samen 13,2 m bij 7,1 m buitenwerks en beslaan 
ongeveer 94 m2.
Ten noordoosten van deze twee duidelijk door uitbraaksporen gedefinieerde ruimtes, bevindt 
zich mogelijkerwijze een niet volledig afgesloten of in elk geval lichter gebouwde ruimte (fïg. 
15-16: C) van ongeveer 6 m bij 3,5 m. In de oosthoek hiervan bevindt zich een ongeveer 
vierkante, sterk met as bevuilde, bakstenen haardplaat (spoomr. 1228) van 1,2 m zijde. Het is 
niet duidelijk hoe deze ruimte eruit zag. Op 0,85 m van de noordoostmuur van het meest 
oostelijk door uitbraaksporen afgebakend vertrek, bevindt zich een fragmentarisch bewaarde 
rij platgelegde bakstenen. Deze stenen behoren mogelijkerwijze bij het bovenvermeld 
bakstenen plaveisel (spoomr. 67). De noordwestwand van deze ruimte lijkt het stevigst 
gebouwd en reikt met zijn uiteinde 3,75 m verder dan de afsluitmuur van het aanpalend 
vertrek. Iets buiten de noordhoek van deze ruimte bevinden zich een aantal platgelegde 
bakstenen (spoomr. 77), vermoedelijk van een soort bevloering. Ten oosten van de oosthoek 
van gebouw 1 is een ongeveer 4 m lang uitbraakspoor aanwezig met aan elk uiteinde een kort 
dwarsstukje. Het is niet duidelijk waarmee dit spoor kan worden in verband gebracht. Het 
bevindt zich in elk geval gedeeltelijk boven een greppeltje dat eventueel als een soort 
druipspoor kan worden geïnterpreteerd.
Het westelijk gedeelte van dit gebouw bestaat eveneens uit een grote en een kleine ruimte. 
Deze zijn echter ten opzichte van mekaar anders gesitueerd dan in het oostelijk gedeelte van 
dit gebouw. De grote ruimte (fïg. 15-16: E) meet 6,1 tot 6,2 m bij 5,1 tot 5,3 m binnenwerks 
of 31 m2 en de kleine (fig. 15-16: D) slechts 2,15 m bij 5,3 m of 11 m2. In de laatst vermelde 
kleine ruimte vertoont de noordwestwand een twee stenen brede uitsprong.
De gezamenlijke oppervlakte van de vier duidelijk door uitbraaksporen afgebakende 
vertrekken bedraagt ongeveer 146-147 m2 wat neerkomt op 110 m2 bruikbare ruimte. Alles 
samen bedraagt de bebouwde oppervlakte zonder de geplaveide zones ongeveer 170 m2. 
Binnenin gebouw 1 zijn ook een aantal paalsporen aangetroffen die mogelijkerwijze met 
gebouw 1 mogen worden verbonden. Daarnaast zijn onder gebouw 1 nog een ganse reeks 
paalsporen aangetroffen die eventueel naar een houten voorganger verwijzen. Een duidelijk 
grondplan is in deze echter niet te herkennen. Deze paalsporen (palenrijen g en h) worden 
behandeld bij de houten gebouwen.
Onmiddellijk ten noordoosten van het westelijk deel van dit gebouw bevindt zich een 
bakstenen waterput en wat verder tonwaterput spoomr. 170. Het hout van deze laatste gaf via 
een dendrochronologische analyse, 1391 als terminus post quem voor de aanleg van deze 
tonwaterput.







Figuur 17: Overzicht van dc bewaarde resten van gebouw ].



Figuur 19: Ovale bakstenen vloertje aanwezig onder de vierkante bakstenen haardplaat van 
figuur 18.



Gebouw 2 (fig. 20-22)
Gebouw 2 met een regelmatig rechthoekig grondplan is met de lengteas 43° NO georiënteerd. 
De dwarsmuren zijn 46° NW georiënteerd. Binnenwerks bedragen de lengte en de breedte 
respectievelijk 11,4 m en 5,2 tot 5,4 m en buitenwerks 12,4 m bij 6,2 m. Deze ruimte is 
onderverdeeld in twee vertrekken, een klein en een groot. Deze meten binnenwerks 3 m bij
5,2 m en 7,9 tot 8 m bij 5,4 m. De kleinste ruimte bevindt zich aan de noordoostkant van het 
gebouw. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 75 m2.
Op een 1,8 m lang stuk van de zuidwestmuur na (fig. 20-21), zijn de muren enkel onder de 
vorm van uitbraaksporen (spoomr. 177) bewaard. Het ondiepe karakter van deze maant echter 
tot voorzichtigheid aan bij de interpretatie van onderbrekingen zoals deze in de 
noordoostwand van het gebouw. Het zou immers wel kunnen dat door het iets dieper 
uitgraven tijdens het archeologisch onderzoek, het uitbraakspoor in deze zone niet meer 
zichtbaar was. Er werden slechts twee sporen waargenomen die naar het maken van vuur 
verwijzen. Het betreft een in de grote ruimte tegen de zuidoostwand gesitueerde in situ 
verhitte zone (spoomr. 1224) en een zone met gebakken klei gesitueerd in de as van het 
gebouw nabij de binnenmuur (spoomr. 727). In de zuidoostmuur van de grote ruimte van het 
gebouw treft men ongeveer te midden van deze een bakstenen uitsprongetje aan. Juist aan de 
overzijde van dit uitsprongetje bevindt zich in de noordwestmuur een bakstenen sokkeltje dat 
dieper in de grond reikt dan de muur zelf. Het gedeelte van de zuidwestmuur dat nog over drie 
baksteenlagen is bewaard, bevindt zich juist boven een opgevulde greppel (spoomr. 180). 
Men heeft dus bij de bouw van de woning er terdege rekening mee gehouden dat de muur kon 
verzakken ter hoogte van deze greppel. De stenen zijn in dit twee stenen (+/- 50 cm) dik 
muurgedeelte niet strikt volgens een bepaald verband gelegd. Er werd vooral voor gezorgd om 
aan weerszijden een verzorgd parament te hebben. Binnen deze twee halfsteense 
paramentmuren werd de centrale ruimte zo goed en zo kwaad als kon opgevuld met stenen en 
stukken van stenen. Ongeveer in de as van het gebouw werd nabij de binnenmuur een kuiltje 
gevuld met kalkmortel (spoomr. 1225) vastgesteld. De functie van dit kuiltje is niet duidelijk. 
Enkele platliggende bakstenen bewaard in het kleinste vertrek zijn mogelijkerwijze restanten 
van een bakstenen bevloering.
Dit gebouw valt vooral op door de talrijke kuilen die doorheen de uitbraaksporen (spoomrs. 
176, 181, 186 en 187) of gewoon binnen het gebouw zijn gegraven (spoomrs. 197, 200, 201, 
204, 205, 210 en 211). Hierdoor wordt aannemelijk dat gebouw 2 voor de andere gebouwen 
uit deze zone was verlaten.
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Figuur 22: Centraal op de foto is gebouw 2 gesitueerd. Het wordt geflankeerd door gebouw 1 
en gebouw 3.



Gebouw 3 (fig. 23-26)
Gebouw 3 met een regelmatig rechthoekig grondplan is met de lengteas 42° NO georiënteerd. 
De dwarsmuren zijn 47° NW georiënteerd. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 78 m2. 
Binnenwerks bedragen de lengte en de breedte respectievelijk 13 m en 4,60 tot 4,75 m en 
buitenwerks 13,8 bij 5,6 m. Het grondplan geeft aan dat deze ruim 60 vierkante meter grote 
ruimte onderverdeeld is in drie vertrekken die van noord naar zuid de volgende afmetingen 
hebben: 6,8 tot 7 m bij 4,75 m; 3 tot 3,1 m bij 4,65 m en 2,2 m bij 4,6 m. Deze 
onderverdeling is echter slechts geldig in de hypothese dat alle waargenomen muren tot 
dezelfde fase behoorden, wat vermoedelijk bij woning 3 niet het geval is. Dit kan worden 
afgeleid uit de verschillen in textuur en kleur van de opvulling van de uitbraaksporen. De 
uitbraaksleuf van de zuidelijke dwarsmuur van gebouw 3 is opgevuld met een geelbeige kleiig 
zand met baksteen- en kalkbrokjes, terwijl de uitbraaksporen (spoomr. 178) van de andere 
muren opgevuld zijn met bruinzwart tot zwartgrijs kleiig zand met baksteenpuin. Deze laatste 
bevatten ook een handvol potscherven. Dit kleur- en textuurverschil tussen de uitbraaksporen 
leidt tot de hypothese dat gebouw 3 op een bepaald ogenblik volgens de lengteas is uitgebreid 
met een 10-tal vierkante meter. Hieruit volgt dat in een eerste fase dit gebouw 10, 4 m bij 4,6 
tot 4,75 m binnenwerks mat en opgedeeld was in een grote en een kleine kamer van 
respectievelijk, 6,8 tot 7 m bij 4,75 m en 3 tot 3,1 m bij 4,65 m. In een tweede fase was het 
gebouw 13 m lang en werd onderverdeeld in twee in oppervlakte min of meer gelijke 
vertrekken van 6,8 tot 7 m bij 4,75 en van 5,7 bij 4,6 m. In beide vertrekken zijn sporen 
vastgesteld die naar het maken van vuur verwijzen. In de meest noordelijk ruimte zijn centraal 
en nabij het uiteinde van een uitbraakspoor dat nogal wat gebakken kleibrokken bevat, drie 
kuiltjes met een vulling van met as gemengde brokken gebakken grond (spoomrs. 320, 420 en 
421) en één in situ verhitte plek (spoomr. 433) waargenomen (fig. 25). Het zopas vermelde 
uitbraakspoor dat slechts 2,5 m uit de noordwestmuur reikt, bevat onderaan nog een zestal, 
uitsluitend rode bakstenen.
In het meer zuidelijk gesitueerd vertrek zijn naast de resten van een aspot (952.1, spoomr. 
315) ook een kuiltje (spoomr. 427) aangetroffen dat gevuld was met een mengeling van 
gebakken klei en as. De aspot, die vermoedelijk tengevolge van vroegere landbouwactiviteiten 
al flink beschadigd was, zat volledig gebarsten in de grond. Het betreft 38 fragmenten van een 
kruik in grijs aardewerk met een worstvormig oor en geribbelde schouder waarvan de rand en 
de hals reeds was verwijderd voor deze als aspot werd gebruikt. Deze fragmentarische kruik 
werd vervolgens ondersteboven in de grond geplaatst. Aan de binnenzijde is de wand van de 
ceramiekfragmenten bijna volledig afgeschilferd vermoedelijk tengevolge van het 
herhaaldelijk, plots en intens verhitten. De opvulling van de aspot bevatte o.a. talrijke van de 
wand van de pot afgesprongen schilfers. De positie van deze kruikfragmenten laat toe te 
besluiten, gezien het veronderstelde gebruik als aspot, dat ook de bodem van deze kruik 
beschadigd was. Er was immers een redelijk groot gat in de bodem van de pot nodig waardoor 
men de as kon naar binnen brengen. Dit impliceert dat men in feite voor het aanbrengen van 
deze aspot zich behielp met een aantal fragmenten van een kruik en niet met een nog 
bruikbaar recipiënt. Het lijkt immers vrij moeilijk een kruik van zijn rand en hals te beroven 
en tegelijkertijd een serieus gat in de bodem te maken zonder dat deze volledig aan diggelen 
gaat.
Behalve van de zuidwestmuur, waarvan ongeveer over de helft van de lengte de onderste 
steenlaag is bewaard gebleven, zijn van de overige muren slechts hier en daar een aantal 
stenen in situ bewaard, o.a de noordoosthoek (fig. 26). De andere helft van de zuidwestmuur 
is aangesneden door een greppel waardoor het niet helemaal zeker is dat deze doorliep over de



volledige breedte van gebouw 3. Aan de buitenzijde van de zuidoostmuur bevinden zich op 
een onderlinge afstand van 5,5 m, twee steunbeertjes. Aan de buitenzijde van de 
noordwestmuur en ongeveer halverwege het gebouw bevindt zich een rudimentaire bevloering 
in baksteen (spoomr. 446). In deze bevloering zijn ook enkele fragmenten van een mortier 
( 1064.1 -1164.1) in 'Purbeck marble' verwerkt35.

35 Pieters 1994, 285 fig. 6.
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Figuur 25: Vier aan vuur gerelateerde sporen binnen de plattegrond van gebouw 3.

Figuur 26: Gebouw 3 gezien 
vanaf de noordwestelijke hoek.



Gebouw 4 met aangebouwde circulaire structuur (fig. 27-28)
Van dit gebouw met onregelmatig grondplan is de lengteas 50° NW en de breedteas 39° NO 
georiënteerd. Op 2,75 m van de noordwestwand wordt het gebouw onder een rechte hoek, 1,4 
m breder. Binnenwerks bedragen de lengte 7,15 m en de breedtes respectievelijk 3 en 4,4 m 
en buitenwerks 8 m bij 3,75 en 5,2. Aldus ontstaan als het ware twee nagenoeg vierkante 
ruimtes van respectievelijk 4,3 bij 4,4 m en 3 bij 2,75 m binnenwerks. Op de zuidwestwand 
na, zijn alle muren van dit gebouw enkel onder de vorm van een uitbraakspoor aanwezig 
(spoomr. 44). Zonder de oven heeft gebouw 4 een bebouwde oppervlakte van 37 m2. Van de 
zuidwestmuur is bovendien enkel de onderste laag stenen, een soort paramentwerk van 1,5 
steen, grotendeels bewaard gebleven. Plaatselijk boven een opgevuld greppeltje zijn nog vier 
steenlagen bewaard. Het feit dat de muur steviger werd gemaakt ter hoogte van een oude 
greppel geeft duidelijk aan dat men zich ervan bewust was dat de muur op deze plaats kon 
verzakken. Dit werd ook reeds vastgesteld bij de analyse van gebouw 2. De breedte van de 
muur bedraagt 0,3 tot 0,4 m en vertoont op 2 m van de noordwestmuur een plotse vernauwing 
met een lengte van 1,5 tot 1,8 m. Mogelijkerwijze houdt deze vernauwing verband met een 
deuropening. Maar de breedte ervan lijkt wat groot te zijn voor een deuropening. Anderzijds 
kan deze onregelmatigheid in het bouwwerk ook verwijzen naar een herstelling of eventueel 
zelfs naar een verbouwing. Een gelijkaardige vernauwing komt ook voor in de zuidoostwand. 
Op basis van de bewaarde muurresten van de zuidwestmuur kan men het muurwerk het best 
omschrijven als een muur met aan beide zijden een halfsteens parament waartussen een 
opvulling van zandige klei met baksteenbrokken is aangebracht. De uitbraaksporen zijn 0,35 
tot 0,45 m breed en vertonen te midden van de zuidwestwand over een lengte van 1,2 m een 
plotse verbreding tot 0,55 m. Deze verbreding bevindt zich juist tegenover de aan de 
buitenzijde van deze muur aangebouwde, circulaire structuur (spoomr. 444) met een diameter 
van 1,4 tot 1,5 m (fig. 28). Van deze halfsteense structuur is de onderste steenlaag slechts 
gedeeltelijk bewaard. Indien de aanbouw bij dit gebouw een oven is geweest, bevond de 
stookruimte zich in elk geval een eindje boven de grond vermits niet het minste spoor van 
verhitting van de klei is vastgesteld ter hoogte van de onderste steenlaag. In de uitbraaksporen 
is in de noordoostwand van het gebouw een 2,9 m lange onderbreking vastgesteld. 
Verschillende interpretaties zijn mogelijk. Ofwel was de muur in deze zone minder goed 
bewaard zodat ze niet werd opgemerkt ofwel betreft het een grote opening in de wand die 
eventueel naar een poort kan verwijzen. De steunbeer nabij de noordoosthoek is misschien een 
argument in de richting van een poort. De uitbraaksporen zijn gekenmerkt door een grijsbeige 
vulling van kleiig zand met baksteenbrokken en wat kalkbrokjes. Ze bevatten behalve een 
kleine hoeveelheid ceramiek ook wat steenkoolbrokjes. Drie in situ verhitte zones (spoomrs. 
1220-1222) en een kuiltje gevuld met gebakken grond gemengd met houtskool (spoomr. 
1223), zijn gesitueerd in het breedste gedeelte van het gebouw. Enkele platliggende 
bakstenen, eveneens in het breedste gedeelte van het gebouw, zouden er kunnen op wijzen dat 
het gebouw in een bepaalde fase (?) met bakstenen was bevloerd.
Om dit gebouw te voorzien van een dak beschikt men over tenminste twee grote 
mogelijkheden. In het eerste geval gebruikt men één zadeldak gecentreerd op het smallere 
gedeelte van het gebouw. In dit geval wordt ter hoogte van het bredere gedeelte aan het 
gebouw een 'luifel' met kleinere hellingsgraad toegevoegd. Deze laatste reikt dan tot ongeveer 
halverwege de noordoostelijke helft van het zadeldak. In het tweede geval bestaat de 
dakconstructie uit twee verschillende zadeldaken die ter hoogte van de verbreding van het 
gebouw bij mekaar aansluiting vinden. In dit geval dienen de buiten de kleinere gevel 
uitstekende gedeelten van de centrale wand gedicht te worden met planken of met vakwerk.



De vermoedelijke ovenstructuur maakt aannemelijk dat de noordwestgevel tot in de nok in 
baksteen doorliep en bovendien voorzien was van een schouw. Dat de ronde structuur wel 
degelijk als de resten van een oven kan worden beschouwd laten een aantal vergelijkingen met 
gelijkaardige onderzochte structuren toe.
De 17de-eeuwse behuizing van Smeerenburg op Spitsbergen bevatte o.a. ook een woning 
waarbij een buiten de woning gesitueerde oven was gekoppeld aan een binnen de woning 
opgestelde schouw. De oven met een doormeter van ongeveer 1,5 m was halfrond en sloot aan 
bij de westelijke muur van het gebouw36. Deze situatie lijkt zeer goed vergelijkbaar met deze 
uit Walravenside. Twee huisbakkerijen, één uit de periode 1675-1750 en één uit de eerste helft 
van de 19de eeuw, konden archeologisch worden onderzocht te Hasselt (NL). De oudste oven 
is hoefijzervormig, meet 1,4 m binnenwerks en is opgetrokken in een muur van één steen dik. 
De 19de-eeuwse oven is meer ovaal, meet 1 bij 1,4 m binnenwerks37 en is opgetrokken in een 
muur van een halve steen. Wat de afmetingen en algemene vorm betreft, zijn deze ovens uit 
Hasselt (NL) vergelijkbaar met de te Raversijde onderzochte structuur. Deze informatie toont 
aan dat een dergelijke kleine oven niet alleen voor eigen gebruik werd benut maar 
mogelijkerwijze ook diende om brood voor anderen te bakken. Dit gegeven laat toe te 
veronderstellen dat gebouw 4 bewoond werd door iemand die een gedeelte van zijn tijd 
doorbracht met het bakken van brood.
Door A. Ronse en Th. Raison worden in 1918 voor de heropbouw van de het door de oorlog 
zwaar geteisterde West-Vlaanderen naast talrijke boerderijen o.a. ook twee type-woningen 
van landbouwers-vissers uit de West-Vlaamse duinen voorgesteld38. Het grondplan van het 
eerste type (A) vertoont sterke gelijkenissen met het grondplan van het hier besproken 
gebouw 4. Men hoeft enkel abstractie te maken van een halfondergrondse kelder en twee 
kleine stallen, m.a.w. vooral de landbouwelementen te elimineren, om bij gebouw 4 te 
belanden. Het betreft een woning met aangebouwde oven, een bakhuis en een woongedeelte 
bestaande uit een slaapkamer en een gemeenschappelijke ruimte. Ter hoogte van de overgang 
bakhuis-woonhuis springt het gebouw onder een hoek van 90° 1,5 m naar buiten, precies zoals 
bij gebouw 4. Bij gebouw 4 valt dan verder ook op dat de sporen die naar het maken van vuur 
verwijzen zich in het breedste gedeelte van het gebouw bevinden, m.a.w. in dat gedeelte van 
de woning dat Ronse en Raison in hun gebouw als het woongedeelte omschrijven.

36 Hacquebord 1988, 60: fig. 45; Zantkuijl 1988, 72-73: figuren 57 en 60.
37 Bartels 1993a, 14-15; 19: structuren 105 en 108.
38 Ronse & Raison 1918, 21-32.



Figuur 27: gebouw 4.



Figuur 28: Aan gebouw 4 aangemetste halfcirkelvormige structuur waarvan slechts één 
steenlaag gedeeltelijk was bewaard.
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Gebouw 5 (fig. 29-34)
Aanvankelijk, toen slechts de helft van het gebouw was onderzocht, leek gebouw 5 
trapezoïdaal van grondplan39. Uit figuur 29 zou dit nog kunnen afgeleid worden. Bij later 
onderzoek, toonden verschillende elementen echter aan dat het trapezoïdaal karakter van het 
grondplan niet intentioneel was. Daarom werd een gecorrigeerd grondplan voorgesteld (fig. 
30).
De lengteas van het gebouw is 45° NW georiënteerd. De dwarsmuren zijn 44° NO 
georiënteerd. De lengte bedraagt buitenwerks en zonder de steunbeer 14,6 tot 14,7 m. De 
breedte buitenwerks bedraagt aan de zuidoostkant 5,9-6,0 m en aan de noordwestkant 7,8 m. 
Dit onregelmatig grondplan is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een gedeeltelijke 
vervorming van het gebouw veroorzaakt door stabiliteitsproblemen. Aan de zuidwestelijke 
muur kunnen immers allerlei vaststellingen worden gedaan die mogelijkerwijze op dergelijke 
problemen duiden. Tussen de zuidwestmuur en de zuidoostmuur bevindt zich in het 
muurwerk nabij de zuidhoek van het gebouw een duidelijke cesuur (fig. 31). Voorbij de 
cesuur verandert het muurwerk niet alleen van verband maar is bovendien ook twee 
steenlagen minder diep. Het verband gaat over van een muur van anderhalve steen die bestaat 
uit een rij koppen waaraan een rij strekken is toegevoegd tot een muur van anderhalve steen 
die bestaat uit een rij strekken aan elke zijde met een centraal gedeelte dat met allerlei 
baksteenbrokken is opgevuld. Verder is in de zuidwestmuur op 1 m van de zuidhoek van het 
gebouw een duidelijke knik aanwezig. Als bovendien blijkt dat diezelfde zuidwestmuur 
tengevolge van een inplanting vlak naast en gedeeltelijk boven een opgevulde gracht, in sterke 
mate schuin is gezakt (fig. 32), ligt de verklaring voor de bovenvermelde knik voor de hand. 
De verschuiving van de zuidwestmuur komt het duidelijkst tot uiting ter hoogte van het 
westelijk deel van de zuidwestmuur. Onmiddellijk ten oosten van de hoek gevormd door de 
zuidwestmuur en de aanzet van deze dwarsmuur bevinden zich immers nog restanten van de 
onderste steenlagen van de zuidwestmuur die blijkbaar gedeeltelijk achtergebleven zijn en op 
die manier vroegere posities van deze muur aangeven (fig. 33). De verzakking van de 
zuidwestmuur in een gedempte gracht heeft er tenslotte ook voor gezorgd dat van deze muur 
nog acht steenlagen in opstand zijn bewaard gebleven. Deze muur kan het best worden 
gekarakteriseerd als een soort parament aan beide zijden met centraal een kern van zandige 
klei en baksteenbrokken. Op ongeveer 1,6 m ten zuidoosten van de aanzet van de dwarsmuur 
is in de zuidwestmuur een vertikale gleuf aanwezig (fig. 33). Mogelijkerwijze moet deze gleuf 
als een soort afloop naar de ernaast gelegen gracht worden geïnterpreteerd. Dergelijke gleuven 
in het metselwerk zijn ook in verschillende andere gebouwen (c f  infra) vastgesteld. Eens 
voorbij de aanzet van de dwarsmuur verandert de zuidwestmuur volledig van karakter en gaat 
over van een muur van anderhalve steen tot een muur van slechts een halve steen opgebouwd 
uit twee op zijn kant geplaatste stenen. Het is echter duidelijk dat de zuidwestmuur 
aanvankelijk op zijn oorspronkelijke dikte minstens een stuk verder liep dan de aanzet met de 
dwarsmuur laat veronderstellen. De onregelmatigheden in de zuidwestmuur (cesuur, knik en 
verzakking) kunnen vermoedelijk worden gekoppeld aan een drietal binnenin het gebouw 
gesitueerde bakstenen massief]es. Deze bakstenen massief]es droegen mogelijkerwijze 
dakondersteunende balken die het probleem van de gedeeltelijk weggezakte muur dienden te 
ondervangen en kunnen aldus als poeren of standvinken worden geïnterpreteerd. Het is een 
feit dat dergelijke structuurtjes slechts éénmaal zijn vastgesteld onder het gebouwenbestand 
van Walravenside. Als nu vervolgens de zuidwestmuur van gebouw 5 wordt teruggeplaatst op

39 Pieters 1994, 284.



zijn veronderstelde oorspronkelijke positie (fig. 30), wordt inderdaad een gebouw bekomen 
met voor Walravenside karakteristieke kenmerken en afmetingen. Het betreft dan een gebouw 
van 14,7 m bij 5,9 m buitenwerks dat is opgedeeld in een grote en kleine kamer. De grote 
kamer beslaat met zijn 48-50 m2, 2/3 van de oppervlakte van het gebouw. Gebouw 5 beslaat in 
die configuratie ongeveer 91 vierkante m.
Nabij de zuidhoek van het gebouw bevinden zich aan de buitenzijde van de zuidwestmuur 
twee bakstenen steunbeertjes. Van de zuidwestmuur zijn bijna over de ganse lengte bakstenen 
in situ aanwezig, behalve in een 2 m lange strook tussen de twee bovenvermelde 
steunbeertjes. Mogelijkerwijze bevond zich op deze plaats een deuropening. In dit geval zijn 
daar vermoedelijk nooit stenen aanwezig geweest. Dat een deuropening soms begeleid wordt 
door steunbeertjes toont ook het onderzoek van het 15de-eeuwse woonhuis van het Hof te 
Eksel te Moorsel aan40. Uitspringende gedeelten worden bij gebouw 5 verder ook aangetroffen 
aan de beide hoeken van de zuidoostmuur en aan de noordoostmuur op iets meer dan 2 m van 
de oosthoek van het gebouw. Enkele platliggende bakstenen nabij de zuidhoek geven 
mogelijkerwijze aan dat het gebouw binnenin met bakstenen was bevloerd.
Naast de zuidwestmuur van dit gebouw die ingeplant is boven een opgevulde gracht, bevinden 
zich onder de zuidoostelijke helft van het grootste vertrek twee opgevulde grachten en staat de 
zuidoostmuur boven een opgevulde veenwinningsput, waardoor deze laatste muur lichtjes in 
zuidoostelijke richting is weggezakt. Al deze elementen samen zijn er duidelijk te veel aan 
geweest en hebben naar alle waarschijnlijkheid en vermoedelijk in een periode van grote en 
langdurige neerslag de hierboven geschetste stabiliteitsproblemen veroorzaakt. De 
verzakkingen hebben er anderzijds voor gezorgd dat van zowel de zuidwestmuur als de 
zuidoostmuur nog stenen (formaat: 23-27 cm bij 10,5-13 cm bij 5-6 cm) in situ zijn bewaard 
gebleven. Naast de drie bovenvermelde bakstenen standvinken werden ook enkele sporen die 
naar het maken van vuur verwijzen en een tonwaterput (spoomr. 378) aangesneden. De sporen 
die naar vuur verwijzen betreffen enerzijds een in situ verhitte plek (nr. 447), een 
houtskoolrijke zone met enkele natuurstenen (spoomr. 1229) en een kuil gevuld met 
houtskool en gebakken brokjes klei (spoomr. 310, fig. 34).
Gebouw 5 is door een muur verbonden met gebouw 11. Dit was vermoedelijk een laag 
muurtje. Eventueel zou men deze ruimte tussen de 2 gebouwen kunnen gebruikt hebben om 
wat kleinvee te houden.

40Callebaut 1979, 11, fig. 5.
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Figuur 29: de gebouwen 5 en 11.
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Figuur 30: de gebouwen 5 en 11 met aanvullingen, correcties en spoomrs.



Figuur 31: Tussen de zuidwestmuur en de zuidoostmuur van gebouw 5 bevindt zich een 
cesuur.

Figuur 32: De zuidwestmuur van gebouw 5 is gedeeltelijk in gracht spoomr. 313 verzakt.



Figuur 33: De zuidwestmuur van gebouw 5 met gleuf en op de voorgrond een aantal 
achtergebleven platliggende bakstenen.

Figuur 34: Kuil spoomr. 310 gevuld met houtskool en gebakken brokjes klei.



Gebouw 6 (fig. 35-38)
Gebouw 6 is slechts heel fragmentarisch bewaard (fïg. 35). Ondanks dit is het toch mogelijk 
om met de bewaarde restanten een rechthoekige gebouwplattegrond te reconstrueren. Deze is 
echter in grote mate hypothetisch waardoor met de veronderstelde maten uiteraard geen 
rekening wordt gehouden bij de gezamenlijke analyse van de gebouwen. De lengteas en de 
dwarsmuur van dit gebouw zijn respectievelijk 36° NO en 52° NW georiënteerd. Enkele 
lineaire puinstroken nabij gracht spoomr. 219 zouden er kunnen op wijzen dat dit gebouw 
zich met een tweede vertrek nog een 3-tal meter verder zuidwestwaarts uitstrekte, zoals 
getoond in de reconstructie (fïg. 36). De archeologische gegevens zijn echter te schaars om dit 
hard te maken. De slechte bewaringstoestand van dit gebouw is enerzijds te wijten aan 
landbouwactiviteiten en anderzijds aan het aanleggen van een drainagegreppel (spoomr. 273). 
De talrijke ploegsporen die dwars op de belendende gracht doorheen dit terrein snijden laten 
vermoeden dat de verhoogde ploegschade vooral het gevolg is van de aanwezigheid van deze 
opgevulde gracht waarin de ploeg tengevolge van de lagere densiteit dieper ging. De grotere 
ploegdiepte werd vermoedelijk ook willens nillens aangehouden juist buiten de gracht, 
waardoor vermoedelijk de noordwestwand van gebouw 6 werd opgeruimd. Behalve door 
ploegerosie werd dit gebouw ook aangetast door een drainagegreppel die nagenoeg dezelfde 
oriëntatie had als de zuidwestwand van gebouw 6. Dezelfde greppel sneed ook reeds een stuk 
weg van gebouw 3. Twee structuren verwijzen naar vuur: een nabij de zuidhoek van het 
gebouw gesitueerde in situ verhitte plek (spoomr. 333) en een aan de buitenzijde van de 
zuidoostmuur gesitueerd kuiltje (spoomr. 346) met een vulling van as en gebakken 
kleibrokjes. Nabij de zojuist vermelde verhitte plek bevindt zich ook een min of meer 
vierkante (0,5 bij 0,45 m buitenwerks), met op zijn kant gezette bakstenen (afmetingen: 25,5-
26,5 cm bij 11,5-12 cm bij 5-5,5 cm) afgezoomde structuur (spoomr. 334, fig. 37-38) die in 
een greppeltje is gezet. Deze structuur die vanaf de top van de bakstenen 25 tot 30 cm diep is, 
bevat een vulling van bruine zandige klei met houtskool. Meer centraal in het gebouw bevindt 
zich een tonputachtige structuur (spoomr. 322) die echter gezien de geringe diepte niet als 
tonwaterput kan worden geïnterpreteerd. De functie van deze structuur is voorlopig niet 
duidelijk. Een aantal platliggende bakstenen vooral boven deze tonputachtige structuur 
verraden dat het gebouw mogelijkerwijze met bakstenen was gevloerd.



Figuur 35: gebouw 6.





Figuur 38: Structuur spoomr. 334 
in bovenaanzicht.



Gebouw 7 (fig. 39-40)
Gebouw 7 is met de hoofdas 43° NO en met de dwarsmuren 45° NW georiënteerd. Het betreft 
een eenvoudig rechthoekig gebouw dat binnenwerks 4,7 m bij minstens 7,3-7,4 m mat. 
Aanvankelijk werd gedacht dat gebouw 7 binnenwerks wel 7,5 m breed was. De driedubbele 
rij op zijn kant geplaatste bakstenen die toen als de noordwestmuur van gebouw 7 werd 
geïnterpreteerd is in feite de afboording van de zeer grote, met bakstenen geplaveide zone die 
aansluit bij gebouw 15. Het onderzoek in 1995 bracht evenwel een bijkomend uitbraakspoor 
aan het licht dat zich binnenwerks op ongeveer 4,7 m van de zuidoostwand van gebouw 7 
bevond. Op 7,3 tot 7,4 m afstand van de noordoostwand bevindt zich een vaag uitbraakspoor 
dat kan worden geïnterpreteerd als dat van een eventuele binnenmuur. Nabij de 
noordoostelijke dwarsmuur ongeveer in de as van het gebouw bevindt zich een met gebakken 
klei en as opgevuld kuiltje (spoomr. 309). Dit gebouw is op enkele stenen in de 
noordoostmuur na, enkel als uitbraakspoor bewaard. Vermoedelijk was dit gebouw langs de 
zuidoost- en noordoostmuur afgeboord met een bakstenen terrasje te oordelen naar enkele op 
zijn kant geplaatste stenen. Onmiddellijk ten noordoosten van de noordoostmuur werd een 
kuiltje (spoomr. 316) aangetroffen waarin zich twee volledige ceramische recipiënten 
bevonden (953.1 en 953.2). Ten zuiden van de zuidoostwand bevindt zich een bijna twee m 
lang relict van een afboording (spoomr. 1239) van een bakstenen bevloering. Deze afboording 
is NW-ZO georiënteerd en houdt mogelijkerwijze verband met een volledig buiten de 
opgegraven zone gesitueerd gebouw.
Een zevental m ten noordoosten van gebouw 7 bevinden zich drie baksteenpartijtjes die 
mogelijkerwijze als de restanten van een bijgebouwtje kunnen worden geïnterpreteerd. Twee 
van deze bevinden zich op een onderlinge afstand van 1,5 m en hebben eveneens een NO-ZW 
oriëntatie. Ten oosten van gebouw 7 bevinden zich verder twee tonwaterputten (spoomrs. 318 
en 366) en een bakstenen waterput (spoomr. 317). De tonwaterputten verschaften 
respectievelijk 1397 als terminus post quem en 1433-1443 als kapdatum. De bakstenen 
waterput was volledig tot op de bodem uitgebroken en was bijgevolg enkel als negatief spoor 
bewaard.
Enkele platliggende bakstenen binnen de plattegrond van gebouw 7 verwijzen 
mogelijkerwijze naar een bakstenen bevloering.







Gebouw 8 (fig. 41-42)
Dit gebouw dat met de lengteas 40° NO en met de dwarsmuur 53° NW is georiënteerd kon 
slechts gedeeltelijk onderzocht worden. Deze plattegrond verschaft enkel bruikbare informatie 
omtrent de oriëntatie en de breedte van de gebouwen. Het betreft vermoedelijk een eenvoudig 
rechthoekig gebouw van 5,6 m buitenwerks dat op enkele bakstenen na slechts in negatief 
spoor is bewaard. Enkel in de zuidoostwand en nabij de noordhoek zijn nog enkele bakstenen 
in situ overgebleven. Ongeveer te midden van de noordoostwand is langs de binnenzijde van 
de muur een uitsprong aanwezig. In tegenstelling tot de meeste gebouwplattegronden 
bevinden zich binnen het areaal van gebouw 8, een aantal kuilen (spoomrs. 135, 271, 272, 341 
en 1230). Sommige van deze doorsnijden zelf de uitbraaksporen van het gebouw (spoomrs. 
271, 341) en één van deze (spoomr. 272) is gevuld met bruine zandige klei die veel houtskool 
en gebakken brokjes klei bevat en dus mogelijkerwijze met vuur is te associëren. Gebouw 8 
behoort dus vermoedelijk bij de gebouwen die vroeger dan de andere in deze zone zijn 
verlaten. Ten noordwesten van gebouw 8 is een tonwaterput onderzocht waarvoor het 
dendrochronologisch onderzoek 1404 als terminus post quem heeft 
opgeleverd.



Figuur 41: gebouw 8.
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Rguur 42: gebouw 8 met aanvullingen.



Gebouw 9 (fig. 43-44)
Gebouw 9 met aanbouw (?) is met de lengteas 40° NO en met de dwarsmuur 52° NW 
georiënteerd. Het gebouw is buitenwerks 5,7 tot 6 m breed. Dit gebouw is op enkele stenen in 
de uitbraaksporen (spoomr. 383) volledig uitgebroken. Nabij de oosthoek bevinden zich 
binnen het gebouw een aantal platliggende stenen. Ofwel is dit een relict van een bakstenen 
bevloering ofwel is dit het relict van een klein bakstenen massief] e nabij een eventuele ingang. 
De zuidoostmuur liep vermoedelijk onder de vorm van een steunbeer nog iets meer dan 0,5 m 
voorbij de noordoostmuur. In het zuidwestelijke gedeelte van gebouw 9 bevinden zich ook 
enkele platliggende bakstenen die een relict van een bevloering in baksteen kunnen zijn. Deze 
laatste zijn in tegenstelling tot de bakstenen nabij de oosthoek gelegd in visgraatverband. In 
diezelfde zone zijn ook drie sporen aangetroffen die verband houden met de verwarming van 
het gebouw. Het betreft een in situ verhitte zone (spoomr. 141) en twee kuiltjes (spoomrs. 138 
en 140) opgevuld met oranjebruine as. Ongeveer 4 m ten zuidwesten van de noordhoek is in 
de noordwestelijke muur aan de binnenkant een bakstenen uitsprongetje aanwezig. Ten 
zuidoosten van gebouw 9 bevindt zich op 6,1-6,2 m afstand een anderhalve steen dikke muur 
(spoomr. 243). Het betreft een nog over 3 steenlagen bewaarde muur. De muur bestaat uit een 
rij strekken en een rij koppen (formaat: 10,5-12 bij 23-26,5 bij 5-6 cm) die in de verschillende 
lagen onderling van plaats wisselen. Samen met een klein stukje muur (spoomr. 142), 
gesitueerd vlakbij de zuidwestmuur van bovenvermeld gebouw, kan een nagenoeg vierkante 
ruimte, de hierboven vermelde aanbouw, afgebakend worden. Naast een aantal platliggende 
bakstenen wordt deze ruimte vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van vijf 
tonwaterputten (spoomrs. 230, 232, 234, 258 en 259). Het lijkt alsof deze aanbouw o.a. diende 
om deze waterputten in het droge te brengen. Van tonwaterput spoomr. 230 kon het hout niet 
gedateerd worden. De overige tonwaterputten verschaften respectievelijk 1422-1432, 1408- 
1428, 1417 en 1402 als vellingsdatum of als terminus post quem. De zone met de vijf 
tonwaterputten wordt ook gekenmerkt door een grotere densiteit aan onderdelen die met de 
vrijetijdsbesteding te maken hebben. Het bouwen van deze annex gebeurde in elk geval in een 
2de fase vermits onmiddellijk naast de zuidoostmuur van gebouw 9 een als druipspoor te 
interpreteren greppeltje (spoomr. 1240) is geregistreerd. Muur 243 doorsnijdt tevens ook het 
met gebouw 10 te verbinden druipspoor (spoomr. 1241).
Een kuiltje (spoomr. 136) doorsnijdt tenslotte de uitbraaksporen.







Gebouw 10 (fig. 45-46)
Van gebouw 10 is zo weinig overgebleven dat de reconstructie in zeer sterke mate 
hypothetisch is. Het gebouw is vermoedelijk met de lengteas NO-ZW georiënteerd. Vanwege 
het hypothetisch karakter zijn de graden niet bepaald. Van het muurwerk zelf is op twee 
muurfragmentjes na, één in sleuf 92/IX (spoomr. 68) en één in sleuf 93/111 (spoomr. 1242), 
niets overgebleven. Het betreft vermoedelijk een rechthoekig gebouw. Van de veronderstelde 
noordoostwand is enkel een muurtje van een anderhalve steen over een lengte van 0,9 m 
bewaard. Het betreft twee rijen van een halve steen (24-28 cm bij 11-14 cm bij 5-6 cm) met in 
het midden een tussenruimte voor kleinere stukken baksteen. Van de veronderstelde 
noordwestwand is een gelijkaardig muurtje over een lengte van 1,25 m bewaard. Het enige 
goed bewaarde element van deze woning is de afboording van een bij de noordwestwand 
aansluitende bakstenen bevloering (spoomr. 244, baksteenformaat: 10,5-11 bij 24-25,5 bij 
5,5-6 cm). Het betreft drie, en op één plaats vier, op zijn kant geplaatste bakstenen die een 
zone met platliggende bakstenen begrenzen. Nabij de noordhoek is deze vloerbegrenzing 
afgerond. Ten noordwesten van deze bevloering is een greppel (spoomr. 1241) aanwezig die 
als een druipspoor kan worden geïnterpreteerd. Deze bevindt zich gedeeltelijk ook onder de 
bevloering zodat kan worden opgemaakt dat de bevloering aan de buitenkant slechts in een 
latere fase is aangebracht.
De redenen waarom dit gebouw zo slecht is bewaard zijn velerlei. Enerzijds zijn de muren 
gedeeltelijk uitgebroken door een aantal kuilen en anderzijds is een 20ste-eeuwse 
drainagebuis pal boven de noordwestwand aangelegd.



Figuur 45: gebouw 10.





Gebouw 11 (fig. 29-30)
Gebouw 11 is met de lengteas 44° NW en met de dwarsmuurtjes 43° NO georiënteerd. Dit 
gebouw is slechts gedeeltelijk in uitbraakspoor bewaard. Zo hebben enkele recentere kuilen 
(spoomrs. 462, 463) vermoedelijk de oostelijke helft van de zuidwestmuur uitgewist. Dit 
impliceert dat de op die plaats vastgestelde onderbreking in de uitbraaksporen niet 
noodzakelijk als een vroegere deur- of poortopening moet worden geïnterpreteerd. Ook de 
westelijke hoek van het gebouw is niet bewaard gebleven, zelfs niet onder de vorm van een 
uitbraakspoor. Ondanks de slechte bewaringsgraad kan toch de algemene vorm van het 
gebouw worden bepaald. Het betreft een rechthoekig gebouw dat buitenwerks 5,9 m bij 11,3 
m meet. Het heeft een bebouwde oppervlakte van 66 vierkante m en is van oost naar west in 
drie ruimtes onderverdeeld. De meest oostelijke ruimte meet binnenwerks amper 0,9 tot 1 m. 
Vlak naast de zuidoostelijke buitenmuur bevindt zich een greppel die als een osendrop kan 
worden geïnterpreteerd. Het feit dat de zuidoostmuur van gebouw 5 tot 2,2 m voorbij de 
oosthoek verder loopt en daar blijkbaar contact geeft met een in zuidwestelijke richting 
doorlopende zuidoostmuur van gebouw 11, zou er kunnen op wijzen dat beide gebouwen met 
een laag (?) muurtje waren verbonden. De middenste ruimte van gebouw 11 meet 
binnenwerks 3,1 tot 3,2 m bij 4,7 m. In deze ruimte bevinden zich een aantal structuren die 
met de verwarming van het gebouw verband houden: een in situ verhitte zone (spoomr. 477) 
en drie met as gevulde kuiltjes (spoomrs. 498, 517, 518). Alle vier deze sporen bevinden zich 
binnen een door een 10 cm brede greppel (spoomr. 1231) afgebakende rechthoekige of 
vierkante ruimte die blijkbaar aansluit tegen de binnenmuur. Enkel van deze binnenmuur zijn 
nabij de zuidwestwand een aantal bakstenen bewaard gebleven. De meest westelijke ruimte is 
de grootste en meet binnenwerks 5,1 bij 4,8 m wat neerkomt op ongeveer 25 m2. Binnen deze 
ruimte bevinden zich twee elementen die naar het maken van vuur verwijzen: een in situ 
verhitte plek (spoomr. 1232) en een ingegraven pot (spoomr. 466, fig. 47). Het betreft een met 
de opening naar onder geplaatste kookpot in rood aardewerk. Het feit dat deze kookpot 
ondersteboven in de grond is geplaatst, geeft aan dat in de bodem van het recipiënt ook een 
opening was gemaakt. Verder bevinden zich in deze ruimte nog een aantal bakstenen 
vermoedelijk in hun oorspronkelijk verband. Enkele platliggende bakstenen verwijzen 
mogelijkerwijze naar de oorspronkelijke bevloering en enkele andere, op hun kant geplaatst, 
vormen een rij en kunnen verband houden met de afbakening van een haard (?). Doorheen de 
in situ verhitte plek is een tonput (spoomr. 502) gegraven die tengevolge van de geringe 
diepte zeker niet als waterput kan worden geïnterpreteerd. De vulling van deze tonput is zeer 
asrijk en bevat o.a. nogal wat visresten. De functie van deze structuur is nog steeds 
onduidelijk.





Gebouw 12 (fig. 48-49)
Dit gebouw met een lengteas die 45° NO is georiënteerd is slechts gedeeltelijk bewaard 
gebleven. De noordoostwand is volledig verstoord bij het graven van een laatmiddeleeuwse 
gracht. Gebouw 12 maakt blijkbaar voor zijn zuidwestwand gebruik van de noordoostmuur 
van gebouw 11. Op basis hiervan zou men zelf kunnen argumenteren dat gebouw 12 in feite 
deel uit maakt van gebouw 11. Op ongeveer twee m van deze laatste kon binnen het gebouw 
de aanwezigheid van een dwarsmuur vermoed worden. Voor het overige vertoont de 
plattegrond van gebouw 12 gelijkenissen met deze van gebouw 4. Het betreft immers ook een 
gebouw met twee verschillende breedtes. Het zuidelijke gedeelte meet ongeveer vijf m 
buitenwerks en het noordelijke gedeelte slechts 3,5-3,6 m buitenwerks. Op ongeveer vier m 
van de noordoostmuur van gebouw 11 maakt de plattegrond vermoedelijk een hoek van 90°. 
Het merkwaardige is dat op de plaats, waar bij gebouw 4 een ovenstructuur aanwezig is, bij 
gebouw 12 de gracht een halfcirkelvormige (diameter: ongeveer 3 m) uitstulping vertoont. 
Daarmee is echter niet gezegd dat bij gebouw 12 een oven hoorde. De gezamenlijke opstelling 
van de gebouwen 11 en 12 vertoont verder ook parallellen met deze van de gebouwen 3 en 4. 
Ten noordwesten van gebouw 12 is een greppel vastgesteld (spoomr. 1825) die als een 
osendropgreppel kan worden geïnterpreteerd. Binnenin het gebouw bevinden zich ook enkele 
kuilen (spoomrs. 484, 519), geen enkele snijdt echter de uitbraaksporen. Nabij de 
veronderstelde oosthoek van het gebouw bevindt zich een kuiltje met asresten (spoomr. 
1826).







Gebouw 13
In gebouw 13 zijn zonder enige twijfel twee en vermoedelijk zelfs drie bouwfasen, waarvan 
één met een licht verschillende oriëntatie, te herkennen. Het gaat niet zoals bij gebouw 1 om 
een eventueel gefaseerde bouw met toegevoegde eenheden, maar duidelijk om ingrijpende 
wijzigingen van het bouwconcept. De verschillende bouwfasen bemoeilijken sterk het lezen 
van het bodemarchief zodat voor gebouw 13 met verschillende hypothesen dient te worden 
rekening gehouden. Het oudste en het jongste gedeelte zijn relatief gemakkelijk aan te duiden. 
De eventuele fase tussen beide in is daarentegen het minst duidelijk.
De eerste fase (fïg. 50-51) laat zich goed herkennen ondanks het feit dat ze haast enkel onder 
de vorm van uitbraaksporen bewaard is. Dit is vooral te wijten aan de gelijkenissen tussen 
deze fase en de andere opgegraven huisplattegronden van Walravenside. Het betreft een 
eenvoudig rechthoekig gebouw dat met de lengteas 54° NO en met de dwarsmuren 36° NW is 
georiënteerd. Deze fase van gebouw 13 is met de lengteas 10° meer naar het oosten 
georiënteerd dan het aanpalende gebouw 1. Het gebouw uit deze fase meet buitenwerks 15,1 
m bij 5,9-6,3 m en is onderverdeeld in drie vertrekken. Deze hebben van zuid naar noord een 
oppervlakte van respectievelijk ongeveer 31 m2, 19 m2 en 16 m2. De totale bebouwde 
oppervlakte bedraagt 92 m2. In de grootste ruimte bevinden zich verschillende sporen die naar 
de verwarming van deze ruimte verwijzen: een rechthoekige vloerplaat (spoomr. 522) van 
2,25 m bij 1,65 m aangelegd met bakstenen in visgraatmotief (fig. 52) en twee in situ verhitte 
plekken (spoomrs. 1236 en 1237). Op de bakstenen vloerplaat bevindt zich een circulair 
(diameter 0,35 m) mortelspoor. Met deze mortel werd een verzakking in de haardvloer 
gedeeltelijk weggewerkt. Deze verzakking werd veroorzaakt door steeds verder inklinkende 
opgevulde kuiltjes (spoomrs. 524 en 525) onder deze haardvloer. Deze waren opgevuld met 
oranjebruin houtskoolrijk zand en houden waarschijnlijk ook reeds verband met de 
verwarming van deze ruimte voor de aanleg van de haardvloer. In de aanpalende ruimte 
bevindt zich o.a. een klein kuiltje (spoomr. 1238) gevuld met zuiver beige zand. Dergelijke 
kuiltjes werden verschillende malen in de context van gebouwen vastgesteld zonder dat voor 
deze een specifieke verklaring werd gevonden. Het betreft misschien een met zand opgevuld 
kuiltje dat was ontstaan door het uit de grond trekken van een balk voorafgaand aan de 
oprichting van gebouw 13. Ter hoogte van de haardvloer is aan de buitenzijde van de 
noordwestmuur een rudimentaire bevloering (spoomr. 530) in baksteen gemengd met wat 
natuursteen aangebracht. De positie van deze buiten gelegen bevloering is vergelijkbaar met 
deze bij gebouw 3. Deze rudimentaire bevloering zou echter ook bij de volgende fase kunnen 
behoren.
De uitbraaksporen van de eerste fase van dit gebouw worden gesneden door de insteek van 
een tonwaterput (spoomr. 721) die op zijn beurt wordt gesneden door deze van een ovale 
waterput in baksteen (spoomr. 715, fig. 53-54). De jongste ton van tonput spoomr. 721 levert 
1424 als terminus post quem op. Een ingegraven pot, een aspot (?) (spoomr. 714) snijdt 
eveneens door het uitbraakspoor van deze eerste fase. Het betreft een op vijf standvinnen 
geplaatste kookpot in rood aardewerk die in een normale positie in de grond gebracht is. 
Tengevolge van de aanleg van draineerbuizen in de j aren ‘60 was deze aspot reeds grotendeels 
beschadigd. Deze sporen die de uitbraaksporen van de eerste fase snijden, behoren dus zonder 
twijfel tot de latere fasen van gebouw 13. Deze laten zich echter veel minder éénduidig 
herkennen.
De chronologische informatie aangeleverd via de tonwaterput is in overeenstemming met de 
data geleverd door een Vlaamse zilveren groot (242.1) geslagen onder Filips de Goede in de 
periode 1419-1434 die werd aangetroffen in het uitbraakspoor (spoomr. 552) van de oudste



fase. Deze munt geeft in elk geval aan dat de oudste fase van gebouw 13 niet is uitgebroken 
vóór 1419. Vermits de oudste fase in de meest plausibele hypothese in de tweede fase enkel 
wordt uitgebreid en niet uitgebroken slaat de zojuist voorgestelde chronologische informatie 
dus ook op de 2de fase.
Een tweede fase (fig. 55-56) laat zich eventueel herkennen in een aantal restanten van 
uitbraaksporen ten zuidwesten, ten zuiden en ten oosten van fase 1. Deze leunen gezien hun 
gelijkaardige oriëntatie eerder aan bij de oudste fase dan bij de jongste fase van gebouw 13. 
Behalve aan de noordoostkant waar deze muur zich op iets meer dan 3,5 m afstand van 
noordoostmuur van de oudste fase bevindt, bevinden deze muren zich op ongeveer 2 m van 
het centrale gebouw. Het zouden eventueel relatief lage muurtjes in baksteen kunnen zijn met 
een gedeeltelijk open bovenbouw in hout die een dak draagt dat schuin tegen de gevelmuren 
loopt. Op die manier wordt gebouw 13 aan drie zijden beter afgeschermd tegen de 
weersomstandigheden. Het zouden eventueel ook de afboordingen van een aan drie zijden 
lopend plaveisel kunnen zijn. Daar met muren afgezoomde plaveisels nergens anders te 
Walravenside zijn aangesneden, verdient de eerste hypothese meer krediet. Bovendien bevindt 
plaveisel spoomr. 529 zich dan buiten de met muurtjes afgezoomde zone. Deze met bakstenen 
geplaveide zone, die is afgeboord met drie rijen op zijn kant geplaatste bakstenen, suggereert 
dat ook ten noorden en ten noordwesten van gebouw 13 geplaveide zones waren aangebracht. 
De ten opzichte van de 1ste fase toegevoegde uitbraaksporen zouden ook kunnen 
geïnterpreteerd worden als een volledige nieuwbouw van gebouw 13 volgens hetzelfde 
concept maar in zijn totaliteit 6,3 m langer en ongeveer 2,1 m breder. In beide hypothesen 
beslaat gebouw 13 ongeveer 184 m2. Enkel in de laatst gesuggereerde hypothese is de 
haardpot (spoomr. 714) eventueel in te passen. Deze is anders in geen van de voorgestelde 
fasen geïntegreerd en wordt dan in feite beschouwd als een eenzaam relict van een fase waar 
verder geen sporen kunnen aan gekoppeld worden. De haardpot snijdt door de uitbraaksporen 
van de 1ste fase, waardoor hij niet met deze kan worden verbonden. Ook in het voorgestelde 
eerste concept van de tweede fase past hij niet, evenmin als in deze van de derde fase.
De derde fase, die in elk geval na 1419 moet worden gedateerd, laat zich door een duidelijk 
verschillende oriëntatie en een aantal o versnijdingen gedeeltelijk identificeren (fig. 57-58). 
Deze derde fase is met de lengteas 48° NO en met de dwarsmuren 43° NW georiënteerd. Het 
meest opvallende kenmerk van deze fase is de grote rechthoekige ruimte met bakstenen 
bevloering (spoomr. 527, fig. 59). Deze meet 5,6-5,7 m bij 7 m buitenwerks en 4,9 bij 5,7 m 
binnenwerks en is gevloerd met helrode in visgraatverband gelegde bakstenen. Zowel van de 
zuidwestwand, de zuidoostwand als de noordoostwand zijn nog stenen in situ bewaard 
gebleven. In de noordoostwand van deze ruimte bevindt zich op 1,2 m van de oosthoek een 
verspringing van de muur met een muurdikte. Tegen de noordhoek is, vermoedelijk achteraf, 
een overwelfde bakstenen latrine (spoomr. 546) bij geplaatst41. In deze ruimte bevindt zich 
tevens een rond, bakstenen structuurtje (spoomr. 596, fig. 60-61) dat mogelijkerwijze als een 
koelruimte kan worden geïnterpreteerd. Daar de bevloering slechts zeer partieel is bewaard 
kon het verband tussen de bevloering en de ronde structuur niet worden vastgesteld. Het feit 
dat deze structuur zich bevindt op de plaats waar zich voordien de noordwestelijke muur van 
de oudste fase bevond, is een argument om deze structuur bij de derde fase te integreren. 
Opmerkelijk aan deze ruimte is dat ze alvorens de vloer aan te leggen werd uitgediept. Deze 
uitdieping verklaart dat onder de vloer geen sporen meer zijn overgebleven van de muur van 
de oudste fase. Alleen het bij de oudste fase horende druipspoor kon nog worden 
geregistreerd. Deze nieuwe ruimte brengt het vastgestelde verschil in oriëntatie tussen de

41 Voor deze bakstenen latrine wordt o.a. verwezen naar Pieters 1999b.



oudste fase van gebouw 13 en deze van gebouw 1 terug tot 4-5°. Deze derde fase heeft een 
bebouwde oppervlakte van ongeveer 84 m2. Bij deze fase behoren vermoedelijk tonput 
spoomr. 721 en de bakstenen waterput spoomr. 715 (fig. 53-54). De tonput kan niet aangelegd 
zijn voor 1424. Het muurtje waarin de bakstenen waterput is ingewerkt heeft dezelfde 
oriëntatie als deze van de muren van de grote met bakstenen bevloerde ruimte. De tonputten 
spoomrs. 709 en 712 kunnen eventueel ook bij gebouw 13 behoren maar een toewijzing aan 
gebouw 16 is even plausibel.
Ten noordoosten van gebouw 13 is een bevloering in natuursteen (spoomr. 526) aangetroffen. 
De met natuurstenen geplaveide zone is 4 m lang en 0,9 tot 2,1 m breed (fig. 62). Deze 
geplaveide structuur is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven vermits enkel aan twee kanten 
een afboording is teruggevonden. Deze bestaat aan de noordoostkant van het plaveisel uit een 
15-tal tot 35 cm grote natuurstenen en aan de oostkant uit op zijn kant geplaatste bakstenen. In 
de afboording met grote natuurstenen zijn vooral kalkstenen verwerkt, terwijl in het vlak naast 
wat bakstenen en enkele kalkstenen vooral donkergetinte natuursteen is verwerkt. Deze 
structuur bevindt zich op de rand van een grote, als stortplaats hergebruikte veenwinningskuil 
(spoomr. 69) waarin ze gedeeltelijk is weggezakt.
Vermits de structuur niet volledig bewaard is, is ook niet helemaal duidelijk of het een 
wegeltje betreft in de betekenis van een pad om van punt x naar punt y te gaan dan wel of het 
een bij de derde fase van gebouw 13 aansluitende geplaveide zone betreft die hoofdzakelijk 
bedoeld was om het schoeisel zo proper mogelijk te houden bij allerlei onmiddellijk bij de 
woning aansluitende activiteiten. Gezien de afboording aan de oostkant nog is bewaard, is ook 
duidelijk dat indien het een pad betreft dit ter hoogte van deze afboording ophield. Aangezien 
met natuursteen geplaveide, bij de gebouwen aansluitende zones gedurende het onderzoek van 
1996 op verschillende plaatsen werden aangetroffen, gaat de voorkeur lichtjes uit naar een bij 
een gebouw 13, meer specifiek bij de derde fase ervan, aansluitende geplaveide zone. 
Mogelijkerwijze sluit deze met natuurstenen geplaveide zone aan bij een rijtje bakstenen dat 
in noordoostelijke richting tot twee m voorbij de aangebouwde latrine loopt.
Figuur 63 geeft een overzicht van alle fasen samen.







Figuur 52: Rechthoekige bakstenen haardplaat spoomr. 522 aangetroffen binnen de 
plattegrond van gebouw 13.

Figuur 53: Ovale bakstenen waterput, spoomr. 715.





Figuur 55: gebouw 13 fase 2.



Figuur 56: gebouw 13 fase 2 met aanvullingen.









Figuur 62: bevloering spoomr. 526 gelegd in natuursteen





Gebouw 14 (fig. 64-65)
Gebouw 14 is slechts fragmentarisch bewaard en hierdoor kan weinig met zekerheid worden 
gezegd van het grondplan. Het lijkt in elk geval, gezien de geringere muurdiktes, een lichtere 
constructie. De breedte bedraagt ongeveer 5,5 m buitenwerks en de lengte is ongetwijfeld 
minder dan 11 m, vermits in de sleuf (95/V) aan de overkant van de wandelweg geen sporen 
van dit gebouw werden aangesneden. Het betreft een bouwsel met aan twee zijden een 
muurtje van slechts een halve steen dik. Enkel aan de noordkant was de muur één volle steen 
dik. Wat de oriëntatie betreft past dit gebouwtje wel in het algemeen patroon. De 
vermoedelijk korte zijde is 47° NO gericht. De noordwesthoek is licht afgerond. Ten 
noordoosten van gebouw 14 bevindt zich tonput spoomr. 633 die wordt gekenmerkt door een 
vulling die bestaat uit as gemengd met roodbruine verhitte grond. Deze tonput is onvoldoende 
diep om werkelijk als een waterput te kunnen functioneren.





gebouw 14



Gebouw 15 (fig. 66-68)
Gebouw 15 is met de lengteas 43° NW en met de dwarsmuren 46° NO georiënteerd. De 
breedte buitenwerks bedraagt 5,75 m. Dit slechts gedeeltelijk opgegraven gebouw bestaat 
minstens uit twee vertrekken. De voorgestelde reconstructie is zeker wat de lengte betreft 
volledig hypothetisch vermits dit stuk van het gebouw buiten het opgegraven areaal is 
gesitueerd. In het volledig onderzochte vertrek van dit gebouw komen aan de binnenzijde van 
de zuidoostmuur twee perfect symmetrisch gepositioneerde bakstenen uitsprongetjes voor. 
Deze bevinden zich op een onderlinge afstand van 2,2 m en de afstand tot de dichts bij zijnde 
hoek bedraagt bij beiden 1,1 m. Deze uitsprongetjes kunnen vermoedelijk worden 
geïnterpreteerd als de restanten van de haardwangen. Perfect in het midden van deze twee 
uitsprongetjes bevindt zich ook een in situ verhitte vlek (spoomr. 667). Rondom deze vlek is 
de klei ook sterk aangerijkt met houtskool. Vlakbij het meest noordelijke uitsprongetje is een 
in een normale positie ingegraven grape in rood aardewerk gevuld met asrijk sediment 
aangetroffen (spoomr. 648, fig. 1694.1). Op de bodem van deze pot werd een Vlaamse 
leeuwengroot in zilver (1694.2) geslagen van 1346 tot 1373 te Gent, Brugge of Mechelen 
onder Lodewijk van Male, aangetroffen (fig. 69). Deze vondst maakt de interpretatie van deze 
structuur een stuk moeilijker vermits ze een voor de hand liggende interpretatie als een nabij 
de haard ingegraven aspot weinig waarschijnlijk maakt. De munt doet immers onmiddellijk 
aan twee andere hypotheses denken: een ondergrondse kluis of spaarpot of een bouwoffer. De 
datering van de munt (3de kwart van de 14de eeuw) zou er kunnen op wijzen dat deze 
structuur ook eventueel helemaal niets met gebouw 15 te maken had, maar verwees naar een 
vorige occupatie, zoals de aan gebouw 15 voorafgaande houtbouw bijvoorbeeld. We 
verwijzen hierbij dan ook naar een pot met 211 zilveren munten van Lodewijk van Male die 
een eind verder is aangetroffen. De munt zou er anderzijds ook kunnen op wijzen dat munten 
uit het derde kwart van de 14de eeuw, in de vroege 15de eeuw nog steeds in gebruik waren.
In ditzelfde vertrek bevinden zich nabij de noordoostmuur zes bakstenen in situ. Het is niet 
duidelijk hoe deze moeten worden geïnterpreteerd. Ofwel zijn deze een relict van een 
bevloering in baksteen ofwel betreft het een bakstenen uitsprong zoals deze in de 
zuidoostmuur. Tegen deze laatste veronderstelling kan worden ingebracht dat de beide 
uitsprongetjes aan de zuidoostmuur duidelijk dieper reikten dan deze zes bakstenen. Deze 
laatste bestonden bovendien ook nog uit twee steenlagen Het lijkt dus meer aannemelijk dat 
de zes bakstenen een relict van een voormalige bevloering zijn. Dit is des te meer aannemelijk 
daar dit gebouw op een bepaald ogenblik vermoedelijk langs alle zijden werd omgeven met 
bakstenen plaveisels. Het zou onlogisch zijn het ganse gebouw buiten te omgeven met 
bakstenen bevloeringen en het terzelfdertijd binnenin ongevloerd laten.
Verder bevinden zich in dit vertrek, dat 4,9 bij 3,1 tot 3,3 m binnenwerks meet, ook 
verschillende sporen die met de verwarming van deze ruimte verband hielden. Één van deze 
(spoomr. 667) is reeds vermeld bij het behandelen van de als haardwangen geïnterpreteerde 
bakstenen uitsprongetjes. Het betreft vier zones met verhitte sedimenten (spoomrs. 658, 665- 
667). Twee van deze (spoomrs. 666-667) zijn verder nog omgeven door een sterk met 
houtskool aangerijkte kleiige zone.
Ook in het tweede vertrek bevinden zich een aantal sporen die met de verwarming van het 
gebouw te maken hebben. Het betreft drie in situ verhitte plekken (spoomrs. 636, 640 en 641) 
en een kuiltje met een afwisseling van as en beige zuiver zand (spoomr. 638).
Zoals hierboven reeds aangestipt, werd dit gebouw op een bepaald ogenblik aan de drie 
onderzochte zijden omzoomd met een bakstenen terras (spoomr. 637). De aanwezigheid van



een druipspoor (spoomr. 1305) langsheen de zuidwestgevel van gebouw 15 kan erop wijzen 
indien het samen ging met gebouw 15 dat het terras pas in tweede instantie werd aangelegd. 
Dit terras is aan de noordoostkant en de zuidoostkant vermoedelijk iets meer dan 6 m breed, 
en aan de zuidwestkant minstens 3,5 m. In de zuidhoek is dit terras afgezoomd door drie rijen 
op zijn kant geplaatste bakstenen. Door het feit dat het terras slechts zeer gedeeltelijk is 
bewaard gebleven kan het verband met de verschillende tonputten (spoomrs. 130, 659 en 663) 
en de twee tonlatrines (spoomr. 655) die zich in de zone van dit terras bevonden niet worden 
achterhaald. Voor twee van de drie tonputten staat dendrochronologische informatie ter 
beschikking. Voor tonput 659 wordt de vellingsdatum van het hout van de jongste ton 
geplaatst tussen 1420 en 1440. Voor tonput 663 staat enkel een terminus post quem ter 
beschikking, nl. 1441.
In een volgende fase42 wordt aan dit gebouw een grote ruimte toegevoegd. Het betreft een 
NW-ZO gerichte muur die over een lengte van 7,5 m kon worden geregistreerd. Op het 
oostelijk uiteinde maakt deze muur een hoek van 90° naar het zuidwesten. Dit laatste gedeelte 
is slechts 1,5 m lang. Het is niet ondenkbaar dat de bewoners van woning 15 op een bepaald 
ogenblik hebben besloten een belangrijk gedeelte van de rond hun huis gesitueerde bevloerde 
zones te overdekken. Hiermee brachten ze in één klap ook een waterput en de twee tonlatrines 
in het droge. Deze latere aanbouw gaat vermoedelijk samen met tonwaterput spoomr. 657 te 
oordelen naar de gelijkaardige vulling van beide sporen. Het uitbraakspoor spoomr. 643 zou 
echter ook het restant van een later gebouw kunnen zijn dat inderdaad samenging met 
tonwaterput spoomr. 657 maar niets te maken had met zijn voorganger. Het zou in deze 
hypothese vrij merkwaardig zijn dat dit later gebouw dezelfde oriëntatie had dan gebouw 15. 
Tot slot dient nog vermeld dat dit bakstenen gebouw is voorafgegaan door een anders 
georiënteerde houtbouw die verder wordt besproken bij de houten gebouwen.

42 Deze uitgebroken muur (spoomr. 643) snijdt ongetwijfeld door de bewaarde bevloering rondom het huis.





Figuur 67: gebouw 15 met aanvullingen.



Figuur 68: Overzichtsbeeld van het opgegraven gedeelte van gebouw 15. Bemerk aan de 
oostkant van gebouw 15 de restanten van bevloeringen in baksteen.

Figuur 69: Restanten van een in de bodem 
van gebouw 15 ingegraven grape in rood 
aardewerk (1694.1) met een leeuwengroot 
in zilver op de bodem.



Gebouw 16 (fig. 70-71)
Gebouw 16 is slechts heel fragmentarisch bewaard gebleven. Van de zuidoostwand 
bijvoorbeeld kon slechts een stuk van iets meer dan drie m worden geregistreerd. Het 
onvolledig grondplan is vooral het resultaat van erosie tengevolge van het ploegen. De 
woning bevindt zich namelijk buiten de zone die nog een belangrijke eolische zandtoevoer 
had. Hierdoor zijn de hier gesitueerde sporen duidelijk minder goed bewaard. Ondanks de 
slechte bewaring kunnen toch de algemene karakteristieken van dit gebouw worden 
vastgelegd.
Het betreft een gebouw dat met zijn hoofdas 50° NO en met zijn dwarse gedeelten 37° NW is 
georiënteerd. De volledige lengte buitenwerks bedraagt 16-17 m en de breedte 7 m. De 
bebouwde oppervlakte beslaat 114 m2. Het gebouw heeft voor zover kan worden achterhaald 
een symmetrisch grondplan en is opgedeeld in een centrale ruimte met verwarmingselement 
en twee kleinere vertrekken, één aan elke zijde van de centrale ruimte. In deze centrale ruimte 
en aanleunend tegen een binnenmuur bevindt zich een vierkante zone van 2,75-2,85 m zijde, 
de breedte van de binnenmuur meegerekend. Deze vierkante zone is in de bodem 
gematerialiseerd door een 10 tot 15 cm brede greppel (spoomr. 1233) gevuld met bruine 
zandige klei gemengd met kalkmortelbrokjes. Een gelijkaardige greppel werd ook vastgesteld 
in gebouw 11. Binnenin dit vierkant bevindt zich - echter niet volledig centraal - een 
nagenoeg vierkante bakstenen vloer (spoomr. 697, fig. 72) van 1,15 bij 1,2 m. Deze vloer is 
opgebouwd uit drie bouwlagen die vooral zijn samengesteld uit halve bakstenen en 
baksteenfragmenten verbonden met beige zandige klei. Enkele volledige stenen uit deze vloer 
geven een idee van de variatie in de baksteenformaten: van 21 bij 10,5 bij 4,5 cm tot 25,5 bij
11,5 bij 6 cm. Eén van de stenen vertoonde een pootafdruk.
Van de noordwestmuur zijn nog een aantal stenen in verband bewaard gebleven, vooral nabij 
de in de muur ingewerkte rechthoekige beerput van ongeveer 1,4 bij 1,0 m binnenwerks 
(spoomr. 702, fïg. 73). Deze situeert zich ongeveer ter hoogte van de bakstenen vloer. Iets 
meer dan een halve meter ten zuidwesten van deze beerput bevindt zich aan de binnenzijde 
van de noordwestmuur een bakstenen uitsprong. Deze heeft vermoedelijk een dragende 
functie gehad voor de ankerbalken. Dergelijke uitsprongen zijn immers nog bij een aantal 
gebouwen vastgesteld.
Tussen gebouw 13 en 16 bevinden zich ook enkele greppels (spoomrs. 699, 710 en 711) die 
als osendropgreppels kunnen worden geïnterpreteerd. Eén van deze (spoomr. 711) wordt 
gesneden door de bakstenen beerput spoomr. 702. Dit wijst erop dat de beerput er niet van in 
den beginne bij was.
Tenslotte bevinden zich binnen het gebouw ook 2 kuilen (spoomrs. 706, 707). De grootste 
(spoomr. 706) van deze lijkt de oriëntatie van het gebouw te respecteren.
De tonwaterputten spoomrs. 709 en 712 behoren vermoedelijk bij gebouw 16. Enkel voor 
tonwaterput spoomr. 709 werd via dendrochronologisch onderzoek een datering bekomen: 
1364 als terminus post quem.







Figuur 73: bakstenen beerput spoomr. 702, behorend bij gebouw 16.



Gebouw 17 (fig. 74-76)
Gebouw 17 is slechts gedeeltelijk onderzocht daar het zich gedeeltelijk onder de berm die 
aansluit bij de Duinenstraat bevindt. Het betreft een vermoedelijk rechthoekig gebouw van 
minstens 9 bij 6 m. Voor zover kan worden ingeschat beantwoordt de algemene morfologie 
aan deze van de overige gebouwen. Gebouw 17 is wel meer oost/west gericht dan de tot nu 
toe behandelde gebouwen. Het is met zijn lengteas 69° NO en met de dwarsmuren 18° NW 
georiënteerd. Op een binnenmuur (spoomr. 1082) na, waarvan nog enkele stenen overblijven, 
is dit gebouw enkel in uitbraakspoor bewaard. Op enkele stenen van deze binnenmuur 
bevonden zich resten van een witte bepleistering aan de kant van de ruimte met het 
verwarmingselement. Dit zou er kunnen op wijzen dat de verwarmde ruimte van dit gebouw 
binnenin bepleisterd was. In de meest westelijke kamer van het gebouw is een min of meer 
ronde haardplaat (spoomr. 1042) van losse bakstenen aanwezig. Deze kleine haardplaat dekte 
zelf een oudere kuil af (spoomr. 1047). Aan de zuidkant van het gebouw bevindt zich aan de 
buitenkant een rudimentaire bevloering in een mengeling van natuur- en bakstenen (spoomr. 
1040). In het oostelijk vertrek bevindt zich nabij de muur een tonwaterput (spoomr. 1041). 
Het dendrochronologisch onderzoek van de duigen leverde enkel een terminus post quem op, 
nl. 1390.
Onder en in de onmiddellijke omgeving van gebouw 17 werden niet minder dan 90 
paalsporen geregistreerd. Enkele van deze zijn gekenmerkt door een zeer donkere en 
houtskoolrijke vulling vooral nabij de haardplaat. Een duidelijke gebouwplattegrond kon in 
deze paalsporen echter niet worden herkend. Wel kunnen in deze wolk van paalsporen 
(spoomrs. 1044-1046, 1048-1059) enkele palenrijen worden aangeduid waarvan de oriëntatie 
deze van de baksteenbouw benadert. Het zou dus inderdaad kunnen gaan om een houten 
voorganger van gebouw 17. Deze wordt behandeld bij de het hoofdstuk over de houtbouw. 
Slechts enkele van deze paalsporen bevatten een kleine hoeveelheid mobiele vondsten die 
echter enkel aantonen dat het om laatmiddeleeuwse paalsporen gaat.
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Gebouw 18 (fig. 77-80)
Ook dit gebouw kon niet volledig onderzocht worden vermits het aan het westelijk uiteinde 
was verstoord door een recente gracht. Het betreft een zeer groot gebouw van minstens 25 m 
lengte en 5,5 tot 5,7 m breedte buitenwerks dat enkel onder de vorm van uitbraaksporen is 
bewaard gebleven en dat met de lengteas ongeveer oost/west is georiënteerd. De volledige 
bebouwde oppervlakte bedraagt 135 m2. Het gebouw is met de lengteas 77° NW en met de 
dwarsmuren 12° NO georiënteerd. Het gebouw is in drie ruimtes opgedeeld. Een centrale 
kleine ruimte van 3,2 m bij 4,8 m binnenwerks, is ingesloten door twee grotere ruimtes. Aan 
de westkant betreft het een ruimte van minstens 10,4 m bij 4,7-4,8 m. Aan de oostkant meet 
de ruimte 9,4 m bij 4,9 m. In de centrale ruimte zijn verschillende sporen die met verwarming 
verband houden aangetroffen. Het betreft een rond brandspoor met een diameter van ongeveer
1,5 m (spoomr. 1086), dat in een latere fase werd afgedekt met een slechts gedeeltelijk 
bewaarde bakstenen haardplaat (spoomr. 1064). Dat dit ronde spoor het resultaat is van 
serieuze verhitting bewijst het feit dat de klei niet alleen rood maar bovenaan zelfs 
witgebakken is. Evenals bij de haardplaat van gebouw 1 waren ook op deze bakstenen 
haardplaat resten van mortel aanwezig. Tenslotte bevond zich ook een ovale zone van verhitte 
klei (spoomr. 1085) nabij de zuidelijke zijmuur van deze kamer. Een zone van in situ verhitte 
klei (spoomr. 1084) bevond zich ook nabij de zuidmuur van het westelijk vertrek. In de beide 
grote ruimtes werd een vierkante structuur opgegraven (spoomrs. 1063, 1068) met een 
onduidelijke functie. Het betreft een licht uitgegraven structuur met wanden die gedeeltelijk 
met bakstenen waren afgelijnd. Ten zuiden van beide structuren bevindt zich één enkel 
paalspoor (spoomrs. 1797, 1798). Dit is opmerkelijk daar verder in tegenstelling tot gebouw 
17 onder en naast dit gebouw geen middeleeuwse paalsporen zijn aangesneden. Ten noord en 
sluit bij dit gebouw een enorme bakstenen bevloering aan (spoomr. 1060, fig. 80) waarin 
verschillende fasen te herkennen zijn, vermoedelijk drie. De oudste fase van deze bevloering 
met een centrale richel is overwegend met gele bakstenen gerealiseerd, terwijl de 2 andere 
fasen uit een mengeling van rode en gele bakstenen bestaan. Deze bevloering die keurig is 
afgeboord met een dubbele rij op zijn kant geplaatste bakstenen, ligt volledig bovenop een 
uitgeveende zone (spoomr. 1080) en daalt als het ware af naar een lager gelegen natte zone. 
De goede bewaringsgraad van deze bevloering is volledig te danken aan de overstuiving met 
duinzand. Gebouw 18 ligt m.a.w. op een hoger gelegen lineaire zone die langs weerszijden 
wordt begrensd door lager gelegen uitgeveende zones. Deze materialiseren zich op het terrein 
door van onder het bovenvermeld duinzand aan beide zijden van gebouw 18 dagzomende 
puinlagen. Het geeft de indruk dat het puin van dit gebouw bij zijn ontmanteling aan beide 
zijden ervan in de lager gelegen zones is gedumpt. Onder gebouw 18 bevond zich ook een 
opgevulde fossiele perceelsgracht met een volledig andere oriëntatie (spoomr. 1079) dan deze 
van gebouw 18. Deze gracht wordt gesneden door de boven vermelde veenwinningsput. Deze 
drie elementen samen: gebouw 18, de fossiele perceelsgracht en de veenwinningsput 
vertolken in hun onderlinge samenhang treffend de historiek van deze zone.
Ten noorden van het gebouw is een muurtje (spoomr. 1083) geregistreerd dat zich haaks op 
gebouw 18 bevond. In deze zone werd ook een gedeeltelijk bewaard druipspoor (spoomr. 
1799) aangesneden. Ten noorden van gebouw 18 werd tenslotte nog een muur met een andere 
oriëntatie dan deze van gebouw 18 aangetroffen (spoomr. 1065). Het is niet duidelijk of en 
hoe deze muur op één of andere wijze in verband met gebouw 18 kan worden gebracht. Wel is 
het zo dat de westzijde van het plaveisel evenwijdig is aan muur spoomr. 1065.







Figuur 80: bakstenen bevloering, spoomr. 1060, die aansluit bij gebouw 18.



Gebouw 19 (fig. 81-82, B4 plan 6)
Op de resten van een vermoedelijk 19de-eeuwse kelder (spoomr. 868) na, is gebouw 19 het 
jongste gebouw dat werd aangesneden in de zone langs de Duinenstraat en vermoedelijk zelfs 
tijdens het ganse archeologisch onderzoek. Het doorsnijdt of dekt immers in de zone langs de 
Duinenstraat al de overige gebouwsporen af. De bovenste bakstenen van het muurwerk 
werden reeds aangesneden op 3,9 m T.A.W., het begeleidende uitbraakspoor kon reeds vanaf
4,1 m worden waargenomen, amper een 40-tal cm onder het huidige oppervlak.
Het betreft een rechthoekig gebouw van 22,9 m, eventueel zelfs 30,5 m, bij 6,5 m buitenwerks 
dat door middel van twee of drie centrale dwarsmuurtjes wordt onderverdeeld in drie of vier 
vertrekken van respectievelijk 7, 11,7, 3,6 en 5,9 m binnenwerks. De totale bebouwde 
oppervlakte bedraagt ongeveer 218 m2. Enkel de westelijke muur is goed bewaard. Deze muur 
van 22,9 m lengte is 39° NW georiënteerd en maakt een ongeveer rechte hoek met de 
bovenvermelde dwarsmuurtjes die 49° NO georiënteerd zijn. Het gebouw zou te oordelen naar 
een lineair puinpakket (spoomr. 1804) ook buitenwerks 8,6 m breed kunnen zijn. Het enige 
argument dat hiervoor zou kunnen pleiten is dat het puinpakket zich evenwijdig met muur 
spoomr. 727 uitstrekt. Dit is echter gezien de stratigrafie minder aannemelijk vermits dit 
puinpakket zich boven gracht spoomr. 887 bevindt die vermoedelijk verantwoordelijk is voor 
het uitbreken van de noordoostelijke muur.
De ondiepe situering van de gebouwsporen ligt aan de basis van de slechte bewaring van dit 
gebouw. Zo werden enkel één zijgevel en vier dwarsmuurtjes gedocumenteerd. De 
noordoostelijke zijgevel is vermoedelijk weggegraven bij de aanleg van een moderne gracht 
(spoomr. 887). De twee centrale dwarsmuurtjes (spoomrs. 873 en 738) zijn respectievelijk 
opgericht boven een rudimentaire bevloering van baksteen (spoomr. 747) en boven een laag 
met baksteenpuin. Een rudimentaire bevloering van hoofdzakelijk baksteenpuin (spoomr. 
886) is ook aangetroffen in het noordelijk gedeelte van het gebouw. Bij het zuiver maken van 
deze bevloering werd een steengoedscherf met het jaartal 1601 aangetroffen (2276.1).
De oriëntatie en de technische kenmerken van het muurwerk zoals het niet gebruiken van 
kalkmortel, het veelvuldig aanwenden van gerecycleerde baksteen en de manier van 
verwerken van deze stenen in een soort 'paramentsysteem' met de betere stenen aan de 
buitenzijde en de kleinere brokken tussenin, laten dit gebouw aansluiten bij de traditie van de 
overige gebouwen. De stratigrafische positie laat er echter geen twijfel over bestaan dat 
gebouw 19 jonger is dan de overige gebouwen in deze zone. Het is echter niet duidelijk 
hoeveel jonger.
Indien de ommeloper uit 1534 het bij het rechte eind heeft staan in deze zone in bovenvermeld 
jaar echter geen huizen meer43. Het zou kunnen gaan om een gebouw dat pas werd opgericht 
na een eventuele periode van verlaten44 van deze zone tengevolge van de crisis met 
Maximiliaan van Oostenrijk op het eind van de 15de eeuw. Daar geen afvalcontexten 
duidelijk met dit gebouw kunnen worden verbonden, kan dit ook niet precies worden 
gedateerd.

43 Tys 1997, 161.
44 Tys 1997, 162.



Figuur 81: gebouw 19.
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Figuur 82: gebouw 19 met aanvullingen.



Gebouw 20 (fig. 83-85, B4 plan 7)
Ter hoogte van gebouw 20 is het bodemarchief tengevolge van een drukke bouwchronologie 
vrij ingewikkeld. Ondanks dit kunnen twee hoofdfasen in het muurwerk worden 
onderscheiden die vanwege de totaal verschillende oriëntatie als de gebouwen 20 en 21 zullen 
worden voorgesteld. Gebouw 20 is het jongste van beide. Het betreft een L-vormig gebouw 
met minstens drie vertrekken. De kamer op de hoek van de L meet 7,1 tot 7,8 m bij 4,5-4,6 m 
binnenwerks. De meest westelijke kamer is nagenoeg vierkant en meet 4,4 tot 5 m bij 4,4 m 
binnenwerks. De meest oostelijke kamer werd slechts gedeeltelijk opgegraven en is 
binnenwerks 4,7 m breed. Het langste deel van het L-vormig gebouw is met de lengteas 43° 
NW georiënteerd. De hoek gevormd door de noordoostelijke en de noordwestelijke muur 
meet 100° en toont aldus aan dat de meest westelijke kamer een merkelijk verschillende 
oriëntatie vertoont. Gebouw 20 heeft een bebouwde oppervlakte van minstens 95 m2.
Gebouw 20 is grotendeels omgeven met plaveisels. Aan de noordoost- en noordwestkant van 
gebouw 20 zijn deze evenwijdig met de muren. In deze met de muren parallelle plaveisels 
(spoomrs. 741 en 744) zijn twee fasen te herkennen. De laatste fase van de plaveisels houdt 
naast een lichte verhoging ook een beperkte verbreding in. Ze zijn in de laatste fase 
respectievelijk 1,55 tot 1,7 m en 1,4 m breed en in de eerste fase respectievelijk 1 tot 1,3 m en
1,2 tot 1,3 m breed. De afboording van de plaveisels bestaat uit 1 tot 2 rijen op zijn kant 
geplaatste bakstenen. Onder plaveisel spoomr. 741 bevindt zich tonwaterput spoornr. 792. Het 
dendrochronologisch onderzoek45 van de duigen van deze tonput laat toe af te leiden dat dit 
plaveisel in elk geval niet voor 1412 kan zijn aangelegd. Deze waterput hangt samen met 
gebouw 21. Aan de zuidkant van gebouw 20 is de geplaveide zone (spoomr. 743) heel wat 
groter en in zijn laatste fase zeker niet evenwijdig aan het muurwerk. Dit plaveisel bestaat 
zowel uit baksteen als uit natuursteen. Natuurstenen worden vooral aangewend om de 
geplaveide zone te begrenzen. In de zuidhoek van deze geplaveide zone is een bakstenen 
waterput (spoomr. 732, fig. 85) ingewerkt. Vermits de constructiekuil van deze bakstenen 
waterput deze van tonput spoomr. 745 snijdt staan dankzij het dendrochronologisch 
onderzoek van de tonnen dateringsgegevens ter beschikking46. Uit deze informatie is af te 
leiden dat de bakstenen waterput in elk geval werd aangelegd na 1442. Het bakstenen en 
natuurstenen plaveisel dat tonput spoomr. 745 afdekt kan echter te oordelen naar de 
dendrochronologische data van de duigen in de opvulling slechts aangelegd zijn na 1466. 
Deze vaststelling kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: ofwel heeft deze bakstenen 
waterput een tijd gefunctioneerd zonder begeleidend plaveisel ofwel werd de bewuste 
waterput pas aangelegd na 1466. Tonwaterput spoomr. 745 kan in elk geval niet bij gebouw 
21 behoren, vermits hij de uitbraaksporen ervan snijdt, en laat aldus toe gebouw 20 te situeren 
in de 2de helft van de 15de eeuw, op zijn minst na 1442. De andere waterputten (spoomrs. 
766 en 799) in de nabijheid van gebouw 20 zijn vermoedelijk allen te verbinden met gebouw 
21.
Van de bevloering binnen zijn zowel voor de hoekkamer als voor het meest westelijk gelegen 
vertrek gegevens beschikbaar. Het betreft in beide gevallen een bevloering in gele baksteen. 
Naar alle waarschijnlijkheid was dus ook de meest oostelijke kamer met bakstenen bevloerd. 
De bevloering van de meest westelijke kamer toont aan dat dit gebouw inderdaad een licht 
stompe hoek vormde vermits de bakstenen die als bevloering werden gebruikt schuin werden 
afgesneden (fig. 86) om mooi tegen de muur van de hoekkamer aan te sluiten. Bij een 
rechthoekig gebouw is het immers helemaal niet nodig om stenen schuin af te snijden.

45 Houbrechts & Pieters 1999, 240.
46 Houbrechts & Pieters 1999, 240.



Aan de binnenkant van de meest westelijke dwarsmuur bevinden zich twee bakstenen 
uitsprongen op een onderlinge afstand van 2 m. In één van deze uitsprongen was een baksteen 
verwerkt met een witte pleisterlaag. Het is niet duidelijk of deze pleisterresten zich nog in situ 
bevonden of enkel op een hergebruikte baksteen aanwezig waren. De bepleisterde baksteen 
bevindt zich in elk geval 8 cm onder de bovenkant van de bevloering in dit vertrek. Twee 
uitsprongen op een identieke onderlinge afstand zijn aangetroffen tegen de dwarsmuur die de 
hoekkamer van de meest oostelijke kamer scheidt. Aan de andere zijde van dezelfde 
dwarsmuur, dus binnen het hoekvertrek, zijn op een onderlinge afstand van 2,5 m twee 
uitbraaksporen van dergelijke uitsprongen geregistreerd. Dit zou er kunnen op wijzen dat alle 
kamers over een verwarmingselement beschikten. Sporen van verhitte ondergrond werden 
echter nergens vastgesteld. Dit is logisch in een gebouw dat vermoedelijk overal en van bij de 
aanvang van een bakstenen bevloering was voorzien.
Tegen de westelijke buitenmuur en in het verlengde van de noordwestelijke langsgevel 
bevinden zich een aantal bakstenen structuurtjes (spoomrs. 750, 753, 869 en 870) waarvan de 
functie niet duidelijk is. De twee eerst vermelde doen denken aan een soort gootje: een 
bakstenen structuurtje van één steen dik waarvan enkel de randen 2 stenen hoog zijn. Ook is 
niet helemaal duidelijk of ten westen van gebouw 20 resten werden waargenomen van een 
ander gebouw of van een bevloering of iets anders.
Tegen de noordoostelijke gevel zijn een aantal bakstenen (spoomr. 1827, fig. 1827) in 
verband aangetroffen die een gedeelte van een cirkelomtrek omschrijven. Deze doen 
onmiddellijk denken aan de aan de buitenzijde van gebouw 4 aangebouwde oven. Indien dit 
spoor te maken heeft met een oven dan was deze in elk geval reeds verdwenen wanneer de 
plaveisels aan deze kant van het gebouw werden aangelegd.











Gebouw 21 bevindt zich op dezelfde plaats als gebouw 20 maar is met zijn lengteas volledig 
anders georiënteerd, nl. 58-59 ° NO. De dwarsmuren zijn 34 ° NW georiënteerd. Gebouw 21 
kon niet volledig onderzocht worden o.a. door een aantal latere verstoringen. Het gebouw 
bevond zich ook niet volledig binnen sleuf 96/1. Het betreft een rechthoekig gebouw van 
minstens 11,6 m bij 5,1-5,2 m buitenwerks. Aanvankelijk was gebouw 21 minstens in drie 
kamers opgedeeld, van respectievelijk 3,5, 5,6 en minstens 0,75 m bij 4,5 m binnenwerks. De 
meest oostelijke ruimte was ongeveer 25 tot 30 cm dieper uitgegraven dan de rest van het 
gebouw. Deze werd afgebakend door een dwarsmuur die niet tot tegen de zuidmuur doorliep 
maar op deze plaats een doorgang (?) liet. Aan de westkant leunen tegen deze dwarsmuur 
enkele baksteenpartijtjes die eventueel met een op deze plaats gesitueerde haard verband 
houden. Sporen van in situ verhitte grond werden evenwel nergens in het gebouw vastgesteld. 
Op de bodem van de verlaagde zone bevonden zich verschillende betredingslaagjes met een 
sterk ontwikkelde platige structuur die o.a. tonwaterput spoomr. 810 afdekten. Volgens het 
dendrochronologisch onderzoek zijn de duigen van deze ton afkomstig van een boom die 
tussen 1401 en 1421 werd geveld47. Daar deze tonput vermoedelijk buiten gebruik werd 
gesteld bij de ingebruikname van gebouw 21, impliceert dit dat gebouw 21 in elk geval pas na 
1401 werd opgericht. In deze kamer met verlaagde vloer werden nog twee andere tonputten 
aangetroffen, nl. de spoomrs. 812 en 822. Beide staken boven de bovenvermelde 
betredingslaagjes uit en dateren uit de gebruiksfase van gebouw 21. Voor deze tonputten 
werden de volgende data bekomen: een terminus post quem 1398 voor tonwaterput spoomr. 
812 en een vellingsdatum tussen 1413 en 1433 voor tonwaterput spoomr. 822. Gezien beide 
tonputten nogal ondiep zijn, respectievelijk met hun bodem op 2,4 en 2,63 m T.A.W., m.a.w. 
amper 30-50 cm onder het vloemiveau van de verdiepte ruimte, zou het om andere dan 
waterputten kunnen gaan. Het zouden bijvoorbeeld ook koelruimtes kunnen zijn. Hier dient 
echter wel opgemerkt worden dat enkele in de onmiddellijke omgeving aanwezige tonputten, 
nl. spoomrs. 766 en 856, ook heel ondiep zijn. De overige tonputten uit de omgeving van 
gebouw 21 zijn evenwel een stuk dieper. Bij gebouw 21 horen waarschijnlijk een ganse reeks 
tonputten, namelijk spoomrs. 766, 767, 792 en 799. Deze leverden de volgende 
respectievelijke data: 1426-1436, 1366 terminus post quem, 1412-1422 en 1407-1417. Al deze 
vellingsdata van tonputten die vermoedelijk verband houden met gebouw 21 zijn gesitueerd in 
de eerste vier decennia van de 15de eeuw. Aan de zuidoostkant van gebouw 21 zijn sporen 
van een plaveisel in baksteen (spoomr. 773) geregistreerd. Dit maakt aannemelijk dat ook 
gebouw 21 op een bepaald ogenblik op zijn minst gedeeltelijk was voorzien van een plaveisel. 
In deze zone werd ook een druipspoor (spoomr. 772) onderzocht. Dit druipspoor lijkt onder 
de bevloering doorgelopen te hebben wat kan verklaard worden door het feit dat deze 
bevloering slechts na verloop van tijd aan woning 21 is toegevoegd. In de noordhoek van dit 
gebouw zijn drie kuilen vastgesteld. Kuil spoomr. 781 snijdt in elk geval de uitbraaksporen en 
is duidelijk later, maar de twee andere sporen (spoomrs. 788 en 789) houden -  gezien hun 
positie en regelmatige vorm- misschien wel verband met tegen de hoek aangebouwde 
structuren. Het zijn in elk geval geen aangebouwde latrines of waterputten vermits de bodem 
niet dieper reikt dan het vertrek waartoe ze eventueel behoorden.
Het gebouw onderging op een bepaald ogenblik ingrijpende veranderingen. Het vertrek met 
verlaagde vloer werd in twee delen opgesplitst door een bijkomende dwarsmuur. Het is goed 
mogelijk dat op dit ogenblik de verlaagde ruimte ook gedeeltelijk werd opgevuld en dat de

47 Houbrechts & Pieters 1999, 241.



dwarsmuur die zich op minder dan 1 m afstand bevond werd gesupprimeerd. Hierdoor 
bekwam men een gebouw met drie kamers van respectievelijk van oost naar west 2,3, 6,8 en 
minstens 0,75 m bij 4,5 m binnenwerks. Behalve interne verbouwingen werden aan gebouw 
21 op dit ogenblik waarschijnlijk ook vertrekken toegevoegd. Ten noordwesten en 
vermoedelijk wat later ook ten noorden werden twee kamers toegevoegd van west naar oost 
van respectievelijk 4,8 m bij 5,4-5,7 m en van 3,5-3,8 m bij 3,8 m binnenwerks. De tonput 
spoomr. 856 die zich binnen de eerst vermelde kamer bevond heeft 1397 als terminus post 
quem opgeleverd. Deze tonput was blijkbaar aan één zijde afgeboord met een aantal op zijn 
kant geplaatste bakstenen. Binnen deze kamer werden ook twee zones met verhitte grond 
(spoomrs. 1800-1801) en nabij de westelijke hoek een uitbraakspoor in de vorm van een hoek 
(spoomr. 806) opgemerkt. In het muurwerk van de meest westelijke aangebouwde kamer 
werden bakstenen aangetroffen met restanten van pleisterwerk. Deze bakstenen zijn te 
interpreteren als hergebuikmateriaal afkomstig van een bepleisterd gebouw vermits de kant 
met het pleisterwerk zich naar de binnenkant van de muur gericht was. Het meest oostelijk 
gelegen aangebouwd vertrek lijkt rekening te houden met de hierboven vermelde kuilen 
(spoomrs. 788 en 789), wat de smalle onbebouwde strook tussen de aanbouw en het gebouw 
zou kunnen verklaren. Uit het grondplan zou men kunnen afleiden dat spoomr. 806 en de 
meest oostelijke aanbouw een oudere fase van gebouw 21 vertegenwoordigen. Dit is echter 
stratigrafisch niet mogelijk, vermits spoomr. 806 ouder is dan de meest oostelijke aanbouw. 
Onder de meest westelijke aangebouwde kamer bij gebouw 21 alsook onder de overige 
ruimtes van gebouw 21 werd een wolk van paalsporen (spoomr. 1802) aangetroffen die 
wijzen op een voorganger in hout maar waarmee geen duidelijke plattegrond kan worden 
samengesteld.
De bouwchronologie van gebouw 21 kan als volgt worden samengevat: gebouw 21 werd kort 
na 1401 opgetrokken en werd vervolgens ergens in het midden van de 15de eeuw vervangen 
door gebouw 20. Vermits kuil spoomr. 761 de uitbraaksporen van gebouw 21 snijdt en in de 
opvulling een insigne van Maria van Amersfoort (2085.1) is aangetroffen dat niet ouder kan 
zijn dan 1444 is de kuil waarin de bakstenen waterput spoomr. 732 en tonwaterput spoomr. 
745 zijn aangelegd in elk geval niet gedempt vóór 1444.
Met de verschillende aangebouwde ruimtes bij beslaat gebouw 21, minstens48 112 m2.

48 Het westelijke uiteinde is niet gelokaliseerd.
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Figuur 90: overzichtsbeeld van gebouw 21. Bemerk op de voorgrond de bakstenen waterput 
die bij gebouw 20 hoort.



Gebouw 22 (fig. 91-92)
Gebouw 22 is op enkele bakstenen na enkel in uitbraakspoor bewaard en kon bovendien 
slechts gedeeltelijk onderzocht worden. Het betreft een rechthoekig gebouw van 5,2 m bij 
minstens 6 m buitenwerks dat met de lengteas 50° NO is georiënteerd. Op één m afstand van 
de zuidhoek van het gebouw springt de zuidelijke gevel onder een hoek van 90°, 60 cm naar 
binnen. Dit houdt vermoedelijk verband met de aanwezigheid van een eventuele toegang op 
deze plaats. Vlak naast en evenwijdig aan de zuidelijke gevel loopt een 50 tot 60 cm brede 
greppel (spoomr. 961). Deze greppel met ongekende lengte stopt ter hoogte van de 
vermoedelijke toegang en stond mogelijkerwijze in functie van de afvoer van het water van 
het dak. Aan de westzijde van het gebouw bevindt zich een bevloering (spoomr. 720) van 
platgelegde bakstenen waartussen af en toe natuurstenen zijn verwerkt. De afboording van dit 
plaveisel bestaat uit een dubbele rij op zijn kant geplaatste bakstenen. Het plaveisel strekte 
zich vermoedelijk ook uit in de omgeving van de toegang en in elk geval ook tot ongeveer 
1,5-1,7 m ten noorden van de westelijke hoek van gebouw 22. Het plaveisel stopt langs de 
noordgevel merkwaardigerwijze ongeveer ter hoogte van de insprong in de zuidgevel.
In het gebouw zijn twee zones (spoomrs. 977 en 1002) geregistreerd met sporen van intense 
verhitting in situ. Nabij de noordmuur betreft het gezien de aanwezigheid van talrijke verhitte 
baksteenfragmenten vermoedelijk de resten van een haardje (spoomr. 977). Dit bevond zich 
op ongeveer 4 m van de westelijke hoek van gebouw 22. De ganse zone binnen gebouw 22 
was verder ook voor een belangrijk gedeelte gekenmerkt door de aanwezigheid van een bruin 
zandig laagje (een loopvlak?) dat op sommige plaatsen de indruk wekte ooit verhit te zijn 
geweest. Nabij de grens van de onderzochte zone wordt door een enkele rij op zijn kant 
geplaatste bakstenen (spoomr. 1008) waaraan onder een hoek van 90° een lineair spoor kan 
worden gekoppeld, een vermoedelijk rechthoekige ruimte afgebakend.
Dit gebouw springt echter vooral in het oog door de aanwezigheid van een rechthoekige 
structuur in baksteen (spoomr. 943, fig. 93). Op een bakstenen bevloering van 170 bij 75 cm 
werd op de omtrek een bakstenen muurtje van een halve steen aangebracht waardoor een 
bakstenen bak ontstond. Plaatselijk waren van het muurtje nog twee steenlagen bewaard. 
Gezien het duidelijke verschil in oriëntatie tussen deze structuur en gebouw 22 en gezien het 
feit dat deze structuur reeds zichtbaar was voordat de uitbraaksporen van gebouw 22 konden 
worden gedetecteerd, is de hier besproken rechthoekige structuur ongetwijfeld jonger dan 
gebouw 22. Zijn situering binnenin gebouw 22 is dan vermoedelijk puur toevallig. Dergelijke 
structuren kunnen worden geïnterpreteerd als rookovens voor vlees of vis.







Figuur 93: rechthoekige structuur in baksteen, spoomr. 943, vermoedelijk te interpreteren als 
een restant van een rookinstallatie.



Gebouw 23 (fig. 94-99, B4 plan 7)
Gebouw 23 kent duidelijk verschillende bouwfasen. Deze zijn echter door de sterke aantasting 
van het bodemarchief precies ter hoogte van gebouw 23 niet zo goed leesbaar. Ter hoogte van 
gebouw 23 werd immers na de late middeleeuwen een gracht (spoomr. 887) gegraven, een 
paard (spoomr. 893) begraven en een kelder (spoomr. 868) aangelegd. Bovendien bevindt 
gebouw 23 zich gedeeltelijk in de sleuven 96/1, 96/11 en 97/1 wat op zich ook al niet 
bevorderlijk is voor de leesbaarheid van het bodemarchief. Bovendien is tussen de sleuven 
96/1 en 96/11 om praktische redenen een strook van 1 m breedte ononderzocht gebleven.
Het gebouw is aanvankelijk eenvoudig rechthoekig (fig. 94-95), meet buitenwerks 5,8 m bij 
ongeveer 11,5 m en beslaat hiermee 65,5 m2. Deze rechthoek is onderverdeeld in een grote en 
een kleine ruimte van respectievelijk 8,1 bij 4,8 en 2,1 bij 4,8 m binnenwerks. De vloer van 
gebouw 23 bestond in deze eerste fase uit eenvoudig aangetrapte klei waarop wat zand 
gestrooid was. Dit kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van een tot enkele cm dik laagje 
van brain kleiig zand met een uitgesproken platige structuur. Dergelijke karakteristieke 
laagjes met een sterk platige structuur zijn tot nog toe enkel aangetroffen binnen woningen. 
Van dit laagje dat oorspronkelijk vermoedelijk de ganse oppervlakte van de woning besloeg is 
tengevolge de talrijke bovenvermelde verstoringen slechts een 4-tal m2 overgebleven (fig. 98). 
Het resterende volume van dit laagje werd zeer gedetailleerd opgegraven. Alle vondsten, hoe 
klein ook, werden op plan ingetekend en het uitgehaalde sediment werd naderhand volledig 
gezeefd. Tevens werden van dit laagje ook monsters genomen zowel voor fysico-chemische 
analysen als voor een micromorfologisch onderzoek. Gebouw 23 staat met zijn zuidwestelijk 
gedeelte boven een opgevulde veenwinningsput. De topografie aan de zuidwestkant van de 
woning was lager dan deze aan de noordoostelijke kant. Dit niveauverschil werd weggewerkt 
door het muurwerk vanuit de diepste zone in opeenvolgende horizontale lagen tegen de 
helling te laten aansluiten. Hierdoor bevindt de onderste steenlaag zich aan de zuidwestkant 
merkelijk dieper dan deze aan de noordoostkant (2,92 m t.o.v. 3,27 m T.A.W.). Binnenin de 
woning werd het oppervlak horizontaal gemaakt door in de zuidwestelijke helft tot 20 cm klei 
aan te brengen. Het metselverband van de bewaarde zuidoostmuur bestaat uit een rij strekken 
en een rij koppen. Deze worden in de opeenvolgende lagen van positie verwisseld. Waar deze 
regelmaat niet kan worden aangehouden wordt overgeschakeld op een soort paramentsysteem 
met twee rijen stenen en een centrale opvulling met om het even wat.
Nabij de zuidhoek van gebouw 23 versmalt de muur plaatselijk over een lengte van 85 cm tot 
één steendikte, m.a.w. van een muur van 45-46 cm tot een muur van 25-26 cm dikte. Het 
betreft ongetwijfeld de toegang tot deze woning. In de as van deze vermoedelijke deuropening 
bevindt zich bovendien een gedeelte van een bakstenen bevloering (spoomr. 771, fig. 99). 
Daar de begrenzing van deze bevloering aan de oostkant nogal rechtlijnig is en regelmatig 
lijkt ontstaat de indrak dat de bevloering zich oorspronkelijk in oostelijke richting niet verder 
uitstrekte. In de lengteas was ze ongetwijfeld oorspronkelijk wel langer. Deze bevloering 
behoort in elk niet tot de beginfase van gebouw 23, vermits het bovenvermelde laagje met de 
sterk platige structuur ook onder deze bevloering aanwezig is.
In het midden van de grote kamer, op ongeveer 4 m van de zuidhoek, tegen de zuidoostmuur 
bevindt zich een bakstenen haardje (spoomr. 1006). Onder dit haardje bevindt zich een met as 
gevuld kuiltje (spoomr. 983) vermoedelijk een relict van een vroegere fase in deze 
stookplaats.
Rond de woning, zowel aan de west- als zuidkant, zijn restanten aangesneden van een 
plaveisel. Dit plaveisel (spoomr. 769) is tot 1,1 m breed, bestaat uit een mengeling van 
natuur- en baksteen en bevindt zich 15 tot 20 cm hoger dan de bevloering binnen het gebouw.



Aan de noordkant van gebouw 23 bevindt zich een greppeltje (spoomr. 1805) dat als 
druipspoor kan worden geïnterpreteerd.
In de onmiddellijke omgeving van gebouw 23 bevinden zich 3 tonwaterputten (spoomrs. 847, 
978 en 980) die naar alle waarschijnlijkheid met de eerste fase van gebouw 23 mogen in 
verband worden gebracht. Deze leverden allen een kapdatum op voor het hout: respectievelijk 
1412-1422, 1415-1425 en 1396-1406.
In een tweede fase wordt gebouw 23 in de lengte 2,3 m langer waardoor de totale bebouwde 
oppervlakte op 78 m2 wordt gebracht. Dit houdt in dat indien aan de andere muren niets wordt 
gewijzigd gebouw 23 er een ruimte van 1,8 bij 4,8 m binnenwerks bij krijgt en buitenwerks 
5,8 bij minstens 13,3 m meet. Aan deze nieuwe westmuur beantwoordt aan de buitenkant een 
nieuw plaveisel (spoomr. 763) dat uitsluitend uit bakstenen bestaat. Het plaveisel wordt 
afgeboord door drie rijen op zijn kant geplaatste bakstenen en bevindt zich ongeveer 20 cm 
hoger (3,6 m T.A.W.) dan het plaveisel dat aansluit bij de vorige westmuur. Het oppervlak 
hoogt in deze zone blijkbaar reeds geleidelijk op tijdens de bewoning. Aan deze uitbreiding 
aan de westkant beantwoorden vermoedelijk binnenin het gebouw ook een aantal van de 
hierna behandelde aspecten. Ongeveer centraal in gebouw 23 wordt een nieuwe dwarsmuur 
gebouwd die de haard spoomr. 1006 gedeeltelijk doorsnijdt. Tegen deze muur leunt aan de 
westzijde een rechthoekig puinpakket (spoomr. 1003) met aan één zijde nog een rij in situ 
bewaarde bakstenen. Aan de oostzijde van deze muur komt ook een uitstulping in het 
uitbraakspoor voor. Beide sporen kunnen eventueel als restanten van haardwangen worden 
geïnterpreteerd. Door de verstoring door de 19de-eeuwse kelder is van de andere haardwangen 
niets overgebleven.
Fasen 1 en 2 van gebouw 23 zijn met de lengteas 54-55 ° NO georiënteerd. De dwarsmuren 
zijn 37-38° NW georiënteerd.
In en rond gebouw 23 bevinden zich nog een aantal muurresten en sporen van uitgebroken 
muren waarvoor geen éénduidige verklaring voor de hand ligt. Het kan zowel gaan om aan de 
zuidoostkant bijgebouwde ruimtes als om een nieuw gebouw met een licht gewijzigde ligging, 
eventueel een derde fase (fig. 96-97). In de hypothese van de bijgebouwde ruimtes betreft het 
twee rechthoekige ruimtes van respectievelijk 6,3 bij 2,3-2,7 m en 2,7 bij minstens 1,8 m 
binnenwerks. Aan de buitenzijde sluit een plaveisel (spoomr. 949) van bakstenen aan. Binnen 
de onvolledig aangesneden ruimte werden ook restanten van een bakstenen bevloering 
(spoomr. 962) aangetroffen. In het geval van de tweede hypothese (een derde fase) zijn deze 
resten enkel de helft van een gebouw waarvan de overige muren reeds in het verleden 
onleesbaar werden gemaakt. Deze fase behoudt dezelfde oriëntatie als de fasen 1 en 2. In deze 
zienswijze zou tonput spoomr. 864 bij deze woning behoren en aldus niet meer binnen de 
eerste fase van gebouw zijn gesitueerd. Wat er ook van zij, deze fase moet vermoedelijk een 
aantal jaren na 1415 worden gesitueerd. Dit kan worden afgeleid uit de jongste kapdatum van 
twee tonwaterputten die zich onder deze sporen bevinden.
Tenslotte bevinden zich binnen gebouw 23 nog een aantal sporen waarvoor niet onmiddellijk 
een verklaring voorhanden is. Het betreft een kuil (spoomr. 985) waarboven een aantal 
planken (spoomr. 964) waren geplaatst49 en een aantal fragmentarisch bewaarde 
uitbraaksporen (spoomr. 960).

49 Deze kuil en de bijbehorende planken zijn geïntegreerd in de fasen 1 en 2 van gebouw 23 en de fragmentaire 
uitbraaksporen bij fase 3 van gebouw 23.
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Figuur 99: vermoedelijke deuropening van gebouw 23 met in de as van de deuropening een 
bakstenen bevloering (spoomr. 771).



Gebouw 24 bevindt zich gedeeltelijk in sleuf 96/11 en 98/1. Het betreft een vermoedelijk 
eenvoudig rechthoekig gebouw van 5,7 bij minstens 12,5 m buitenwerks dat opgesplitst was 
in twee vertrekken van respectievelijk 4,8 bij ongeveer 5 m en 4,9 bij minstens 6 m 
binnenwerks. De lengteas van gebouw 24 is 55° NO georiënteerd en de dwarsmuren vertonen 
een oriëntatie van 37° NW.
In de grotere ruimte bevindt zich een zone met verhitte klei (spoomr. 1440). Deze ruimte was 
tevens op een bepaald ogenblik voorzien van een bevloering in baksteen waarvan enkele 
resterende stenen werden geregistreerd (spoomr. 1421). De kleinere mimte was 
oorspronkelijk voorzien van een eenvoudige vloer (spoomr. 1441) van aangestampte aarde 
met dezelfde kenmerken als deze in gebouw 23. Gebouw 24 valt o.a. op door de aanwezigheid 
van twee ingegraven tonnetjes (spoomrs. 1397 en 1444). In een latere fase wordt dit gebouw 
gedeeltelijk overbouwd door de laatste fase van gebouw 26.
Tonput spoomr. 922 bevindt zich enkele m ten zuidwesten van de zuidwesthoek van gebouw 
24 en mag wellicht met dit gebouw in verband gebracht worden. Een aantal platliggende 
bakstenen eveneens ten zuidwesten van gebouw 24 zijn te interpreteren als de restanten van 
een plaveisel (spoomr. 1118).
Tussen de gebouwen 24 en 26 bevindt zich een greppel (spoomr. 1393) waarin zich een in 
normale positie, vertikaal geplaatste pot in rood aardewerk op standvinnen was aangebracht 
(spoomr. 1436).
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Gebouw 25 (fig. 102)
Van dit gebouw blijven vooral door zijn ondiepe ligging (+/- 3,8 m T.A.W.) slechts de resten 
van de noordgevel (spoomr. 1355) en de aanzet van één dwarsmuur over. Gebouw 25 is met 
de lengteas 42-43° NO georiënteerd. Te oordelen naar een aantal platliggende bakstenen 
(spoomr. 1388) was gebouw 25 vermoedelijk gevloerd met bakstenen.







Gebouw 26 (fig. 104-107, B4 plan 7)
Gebouw 26 bestaat uit minstens twee gebouwen die mekaar op dezelfde plaats zijn 
opgevolgd. Talrijke recente kuilen hebben ook in deze sector het beeld in sterke mate 
vertroebeld.
Aanvankelijk is gebouw 26 (fig. 104-105) vrij smal en meet 3,5 m bij minstens 6,4 m 
binnenwerks. Daar dit gebouw niet volledig kon onderzocht worden is niet duidelijk of 
gebouw 26 méér dan één vertrek telde. In het volledig onderzochte vertrek bevindt zich 
aanvankelijk nabij de meest oostelijke dwarsmuur een min of meer rechthoekige haardplaat in 
baksteen (spoomr. 1443) van 2,1-2,3 m bij 2,3-2,4 m. Deze haardplaat was grotendeels 
afgeboord met een enkele rij op zijn kant geplaatste bakstenen. De rest van de oppervlakte 
binnen dit vertrek bestond uit belopen zwartbruin kleiig zand. Te oordelen naar een 
fragmentarische bakstenen bevloering (spoomr. 1442) en naar heel wat kalkpleisterresten in 
de noordhoek van het onderzochte vertrek werd de rechthoekige haardplaat op een later 
tijdstip volledig overdekt met een bakstenen bevloering die zowel tegen de noordgevel als de 
oostelijke dwarsmuur aansloot. Het gebouw is met de lengteas 54° NO georiënteerd en met de 
breedteas 36 ° NW.
Een tonput (spoomr. 1389) doorsnijdt zowel de haardplaat als de later aangebrachte 
bevloering. Daar voor het hout van deze ton een kapdatum tussen 1416 en 1426 wordt 
voorgesteld, is duidelijk dat deze in elk geval niet werd aangelegd vóór 1416 en dus 
vermoedelijk in praktijk niet vóór 1420. De positie van deze tonput zowel binnen de 
plattegrond van de eerste fase als deze van de 2de fase van gebouw 26 maakt samen met het 
ondiep karakter van de put (bodem op 2,89 m TAW) onwaarschijnlijk dat het werkelijk een 
waterput betreft.
Bij deze eerste fase van gebouw 26 sluit aan de noordzijde een plaveisel in baksteen aan. 
Hierin zijn twee fasen te herkennen: een rudimentaire bevloering vooral uitgevoerd met 
baksteenpuin (spoomr. 1427) en een beter afgewerkte bevloering met bakstenen (spoomr. 
1386).
In een tweede fase, na 1420?, wordt gebouw 26 op twee manieren uitgebreid (fïg. 106-107). 
Enerzijds wordt het gebouw zelf vergroot tot een rechthoekige eenheid van 5,6 m bij minstens 
8 m buitenwerks. Anderzijds wordt aan dit op zich reeds vergroot gebouw aan de zuidoostkant 
een rechthoekig vertrek van 5,2-5,4 m bij minstens 8 m buitenwerks toegevoegd dat zich 
grotendeels boven gebouw 24 uitstrekt. De tweede fase van gebouw 26 is met de lengteas 52° 
NO en met de breedteas 35° NW georiënteerd.
Te oordelen naar de grote hoeveelheid platliggende bakstenen (spoomrs. 1369 en 1371) kan 
besloten worden dat de beide onderdelen van gebouw 26 met bakstenen bevloerd waren. In de 
westelijke dwarsmuur zit een slordig geconstrueerd bakstenen kokertje (spoomr. 1359) met 
onduidelijke functie.
Aan de noordzijde van de tweede fase van gebouw 26 sluit een bakstenen plaveisel aan. 
Hierin zijn twee fasen te herkennen: spoomrs. 1358 en 1387. Aan de zuidzijde van gebouw 26 
is het terrein te sterk vergraven zodat van eventuele plaveisels geen spoor meer is 
overgebleven.
Om en rond gebouw 26 werden resten aangetroffen van minstens vier boven mekaar 
geplaatste bakstenen plaveisels. De westelijke uitlopers van deze werden reeds aangesneden in 
sleuf 96/11 (spoomr. 900). Aan de westkant van gebouw 26 zijn deze wel 2,7 m breed. Deze 
maken aannemelijk dat het oppervlak in deze zone tijdens de bewoningsperiode reeds 
geleidelijk aan steeg zodat het nodig was de plaveisels voortdurend op een hoger niveau aan te 
leggen. Dit werd ook reeds vastgesteld in relatie tot gebouw 23.
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Figuur 106: gebouw 26 fase 2.





Gebouw 27
Van dit gebouw werd slechts één uitgebroken muur (spoomr. 1375) gedeeltelijk aangesneden. 
Deze vertoont ook een lichtjes afwijkende oriëntatie ten opzichte van de meeste andere muren, 
vermits ze 61° NO is georiënteerd in plaats van de gebruikelijke 50-55°.

Gebouw 28 (fig. 108-110)
Zowel de westelijke helft van sleuf 96/11 als het centraal gedeelte van sleuf 98/111 waren 
gekenmerkt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden bakstenen en baksteenpuin. De 
intense bouwactiviteiten in deze sector maken het ontrafelen van de bouwchronologie 
bijzonder ingewikkeld. Afhankelijk van de interpretatie kunnen hierin een aantal gebouwen 
worden herkend. Deze worden achtereenvolgens voorgesteld als de gebouwen 28, 29, 30 en 
31.
Gebouw 28 met halfcirkelvormig plaveisel en roodbeschilderde muren heeft een evolutie 
doorgemaakt die gelijkt op deze van gebouw 29. De evolutie van gebouw 28 is tengevolge 
van het feit dat de dwarsmuren zich gedurende de bewoningsduur lichtjes hebben verplaatst, 
echter iets beter te volgen dan deze van gebouw 29.
Gebouw 28 is uiteindelijk in essentie een rechthoekig gebouw van 16,5 bij 6,5 m buitenwerks 
wat neerkomt op een bebouwde oppervlakte van 109,5 m2. Het gebouw is in de lengte 52-55° 
NO en in de breedte 31-35° NW georiënteerd. In de laatste fase lijkt deze rechthoekige ruimte 
enkel opgesplitst in een grote kamer van 8,7-9 m bij 5,5-5,6 m binnenwerks en een kleinere 
kamer van 6,2 m bij 5,5 m binnenwerks. Tot deze fase horen twee mekaar in de tijd 
opvolgende bevloeringen met bakstenen evenwijdig aan de dwarsmuren en een in situ verhitte 
plek (spoomr. 1491). Van deze bevloeringen zijn restanten aangetroffen op 3,89 m (spoomr. 
1461) en op 3,82 m (spoomr. 1494) T.A.W. De meest westelijke dwarsmuur vertoont op 1 m 
van de westhoek een naar binnen inspringend gedeelte in baksteen (een haardwang?).
Deze dwarsmuur is het resultaat van een uitbreiding van gebouw 28 met ongeveer 1,7 m in 
westelijke richting. In deze uitbreiding zijn op zich reeds drie fasen te onderscheiden: de 
recentste bevindt zich duidelijk in de lijn van de noordwestgevel, de tweede (spoomr. 1548) 
wijkt qua oriëntatie licht af, is duidelijk tegen de hoek van het vertrek met de bepleistering 
aangebouwd en staat gedeeltelijk boven de bakstenen bevloering (spoomr. 1547) die 
samengaat met de oudste fase van deze uitbreiding. In deze muur is bewust een gleuf gelaten. 
Van de oudste fase van de uitbreiding blijven enkel een aantal stenen van de muur (spoomr. 
1552), een uitbraakspoor van een naar binnen gerichte bakstenen insprong (spoomr. 1584) en 
de bakstenen bevloering (spoomr. 1547) die oorspronkelijk onder de muur met gleuf (spoomr. 
1548) doorliep over.
In de stratigrafie werd nabij de zuidhoek van de uitbreiding op ongeveer 3,5 m T.A.W. in een 
context die kan gesitueerd worden na de eerste fase van de uitbreiding in westelijke richting 
en voor de laatste fase van de uitbreiding in deze richting, een ijzeren muuranker (3423.1: B3 
fig. 157) aangetroffen.
Niet alleen in westelijke maar ook in oostelijke richting werd gebouw 28 uitgebreid, meer 
bepaald met 1,4 m. Hierdoor kwam vermoedelijk een stuk plaveisel binnen het gebouw te 
liggen.
Voor de uitbreidingen in westelijke en oostelijke richting mat gebouw 28 dus ongeveer 13,4 
bij 6,5 m buitenwerks en was verdeeld in twee ruimtes respectievelijk van 7,5 m bij 5,6 m en
4,5 bij 5,6 m binnenwerks. Gelijktijdig met de uitbreidingen in oostelijke en westelijke 
richtingen werd ook het woonniveau binnen gebouw 28 geleidelijk opgehoogd. Zo werden 
buiten de reeds vermelde bevloeringen, nog restanten van bevloeringen aangetroffen op 3,60



m (spoomr. 1507, fig. 111) en op 3,36 m (spoomrs. 1478 en 1529). Bevloering spoomr. 1507 
werd aangelegd in een visgraatmotief. Loopvlakken van hard aangetrapte kleiig zand met een 
platige structuur werden aangesneden op 3,07-3,15 m (spoomr. 1811) en op 3,30 m T.A.W. 
(spoomr. 1812). Deze laten vermoeden dat gebouw 28 in een eerste fase niet met bakstenen 
bevloerd was. Naast restanten van bevloeringen werden ook in situ verhitte zones 
aangetroffen op 3,56 m (spoomr. 1506), op 3,43 m (spoomr. 1508), op 3,24 m (spoomr. 
1571), op 3,27 m (spoomr. 931) en op 3,11 m (spoomr. 1670).
Eén van de meest frappante kenmerken van gebouw 28 is het feit dat in de noordwesthoek van 
het gebouw nog een muurfragment in situ bewaard was waarop aan de binnenzijde een witte 
pleisterlaag was aangebracht (fig. 112). Deze muur was te oordelen naar het bewaarde 
fragment opgetrokken in een soort paramentsysteem. Onderaan vertoonde deze een aantal 
aflopende verfstrepen in een rode kleur. Bovendien werd in het meest westelijke vertrek van 
gebouw 28 bijna 6 m2 pleisterwerk (spoomr. 1526, fig. 113) aangetroffen dat met de 
afgewerkte zijde naar de grond lag alsof het naar beneden was gevallen. Dit pleisterwerk bleek 
aan de afgewerkte zijde grotendeels rood gekleurd te zijn. Aan de kant die naar boven lag 
waren de afdrukken van bakstenen zichtbaar zodat duidelijk is dat dit pleisterwerk 
oorspronkelijk was aangebracht op een bakstenen muur. Het pleisterwerk telde afdrukken van 
minstens 24 steenlagen wat aan 6 cm de steenlaag neerkomt op een muur die minstens 144 cm 
hoog was. Vermits de volledige zone met pleisterresten gemeten volgens de afdrukken van de 
steenlagen ongeveer twee m mat, was deze naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een 
muur van ongeveer twee m hoog. Dit is duidelijk geen sokkel of voetmuur meer, maar een 
volwaardige muur. De laag met pleisterresten bevindt zich stratigrafïsch boven bevloering 
spoomr. 1529. Deze bevloering was echter op enkele stenen na volledig weggebroken voordat 
de pleisterlaag op deze plaats belandde. Hieruit kan in elk geval worden afgeleid dat gebouw 
28 in een vrij vroege fase -  voor de uitbreiding in westelijke richting - reeds met bakstenen 
bevloerd was en aan de binnenzijde gepleisterd was.
Binnen het gebouw en tegen de zuidoostelijke gevel aan werd een spoor aangetroffen dat het 
best kan omschreven worden als een pekinfiltratie (spoomr. 1563). Dit pekspoor moet gezien 
zijn stratigrafische positie in de beginfase van gebouw 28 worden gesitueerd evenals een klein 
ingegraven tonnetje (spoomr. 1573) nabij de noordwestgevel. Op een bepaald ogenblik maar 
vrij vroeg in de evolutie van gebouw 28, vermoedelijk nog voor de uitbreidingen is deze 
woning binnenin door middel van lichtere wanden (spoomr. 1509) in kleinere ruimten 
opgedeeld. Centraal lijkt aldus een rechthoekige ruimte van 2,6 bij 3,6 m binnenwerks te 
hebben bestaan. Deze omvat een in situ verhitte plek (spoomr. 1571) en het boven reeds 
vermelde ingegraven tonnetje. Twee paalgaten (spoomrs. 1527 en 1528) die door de vleilaag 
van de oudst vastgestelde bakstenen bevloering zijn gegraven, houden gezien hun positie 
vermoedelijk verband met de uitbreidingswerkzaamheden aan de westkant.
Gebouw 28 is evenals gebouw 29 voor zover kon worden vastgesteld volledig omzoomd met 
bakstenen plaveisels. Tussen de gebouwen 28 en 29 bestaan deze uit platliggende bakstenen 
die met de lengteas haaks op de zijgevels van de gebouwen werden gelegd. Hierin zijn 
minstens drie fasen te herkennen: een ongeveer 1,3 tot 1,45 m breed plaveisel (spoomr. 1547) 
dat aansluit bij de noordwestgevel van gebouw 28, een plaveisel dat de volledige oppervlakte 
tussen de gebouwen 28 en 29 dekt (spoomr. 1481) en dat vermoedelijk bij het aanleggen van 
de bakstenen waterput (spoomr. 1468, fig. 114) werd hernieuwd (spoomr. 1462). Daar het 
oudste plaveisel doorloopt tot minstens 1,5 m voorbij de dwarsmuur met de bepleistering, is 
het vermoedelijk pas aangebracht nadat gebouw 28 in westelijke richting was uitgebreid. Het 
dekt in elk geval een bij gebouw 28 horende houten latrine (spoomr. 1554) met ingeplaatste 
ton (spoomr. 1679) en een grachtje (spoomr. 1740) af. Dit grachtje werd trouwens in functie



van het plaveisel opgeschoven in noordelijke richting en met planken beschoeid (spoomr. 
1755). Grachtje spoomr. 1740 materialiseert waarschijnlijk een perceelsgrens die ook later 
nog in de volledig dekkende plaveisels te zien was. Ook langs de zuidoostgevel zijn restanten 
van een bakstenen plaveisel (spoomr. 1500) aangesneden: nl. op 3,5 m T.A.W.
De meest spectaculaire bevloering bevindt zich echter tegen de noordoostelijke gevel aan. Het 
betreft een grote, ovale tot halfcirkelvormige bevloering (spoomr. 897, fig. 115) van op zijn 
kant geplaatste bakstenen. Een plaveisel van platliggende bakstenen (spoomr. 896) sluit aan 
de noordkant aan op deze ovale bevloering. Deze laatste stenen lopen zelf gedeeltelijk door 
over de ovale bevloering door. De ovale bevloering heeft gezien de sterke sporen van slijtage 
een lange levensduur gehad. De afboording van deze bevloering wisselt van twee rijen op zijn 
kant geplaatste bakstenen, over een rij natuurstenen over helemaal geen afboording. Binnen 
het vlak van op zijn kant geplaatste stenen bevinden zich een aantal kleinere zones met 
platliggende stenen. Dit zijn vermoedelijk herstellingen. Het ovale plaveisel heeft minstens 
twee fasen gekend. Van de eerste fase was enkel een gedeelte van de afboording bewaard 
(spoomr. 912). Onder deze werden echter nog verschillende andere restanten van 
afboordingen (spoomrs. 1146-1147) van oudere plaveisels aangetroffen. Geen van deze liep 
evenwijdig met de muren. De restanten van een bakstenen bevloering (spoomr. 932) die 
werden aangetroffen binnen de meest oostelijke uitbreiding bevonden zich waarschijnlijk 
oorspronkelijk buiten en zijn in feite vermoedelijk een restant van één van de oudste 
plaveisels aan de noordoostkant van gebouw 28.
Te oordelen naar de morfologie van het ovale plaveisel en enkele muurfragmenten in sleuf 
96/1 (spoomr. 760) en in sleuf 98/111 (spoomr. 1550) was aan gebouw 28 aan de zuidoostkant 
een vertrek aangebouwd. De aangetroffen restanten zijn te weinig representatief om dit vertrek 
met enige zekerheid te reconstrueren. Wel was de oostgevel ervan twee m meer westwaarts 
gesitueerd.
Tussen de gebouwen 28 en 29 werden o.a. ook een aantal tonwaterputten (spoomrs. 1553, 
1620, 1624, 1628, 1645, 1775, 1776, 1780 en 1790) aangesneden. Sommige hiervan behoren 
vermoedelijk bij gebouw 28. Twee ervan (spoomrs. 1620 en 1790) zijn in elk geval afgedekt 
door de eerste fase van het plaveisel dat de ruimte tussen de gebouwen 28 en 29 volledig in 
beslag neemt. Deze informatie geeft aan dat de aanleg van een volledig dekkend plaveisel 
tussen de gebouwen 28 en 29 in elk geval niet vóór 1443 moet worden gesitueerd.
Gebouw 28 is evenals gebouw 29 gedeeltelijk boven een opgevulde veenwinningsput 
gebouwd. Op deze situatie werd echter anders gereageerd dan bij gebouw 29. In plaats van de 
depressie op te vullen voordat met de bouw van de woning werd gestart, werd onmiddellijk 
vanop het oppervlak gestart met bouwen en werd het terrein pas na de bouw genivelleerd 
zodat de westelijke dwarsmuur vooral in de zone van de zuidhoek ongeveer 40 cm werd 
ingegraven. Hierdoor is deze muur ook beter bewaard gebleven.
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Figuur 111: restant van een bevloering in baksteen gelegd in visgraatmotief binnen gebouw 
28.



Figuur 113: in horizontale positie bewaard pleisterwerk, spoomr. 1526.



Figuur 115: ovale tot halfcirkelvormige bakstenen bevloering, spoomr. 897, aan de 
noordoostzijde van gebouw 28.



Gebouw 29 bevindt zich in de as van gebouw 30 en kan als het ware als de opvolger van dit 
laatste gebouw worden beschouwd. Het werd enkel een tiental m meer naar het westen 
opgetrokken en uitgebreid met een zijdelings vertrek. Het betreft een iets complexer gebouw 
van minstens 18,3 m bij 6 m buitenwerks waaraan aan de zuidkant een vertrek van 5,2 bij 4,1 
m binnenwerks was toegevoegd. Deze aanbouw is in sleuf 96 II heel wat beter bewaard dan in 
sleuf 98 III. Gebouw 29 is in de lengte 54-56° NO georiënteerd en in de breedte 33-35° NW. 
Het rechthoekig gedeelte van minstens 18,3 m lengte is opgedeeld door minstens vier 
dwarsmuren. Deze zijn echter duidelijk niet allemaal gelijktijdig. Bovendien lijken sommige 
van deze muren meerdere keren herbouwd te zijn. De meest oostelijke dwarsmuur behoort in 
elk geval niet meer tot de laatste fase aangezien ze wordt afgedekt door een bakstenen 
bevloering (spoomr. 895, fig. 118) die reeds op 4,1 m T.A.W. werd aangetroffen. Deze 
bevloering dekte ook een tegen de oostgevel tussen twee haardwangen aangetroffen 
haardplaat (spoomr. 911) af. In deze haardplaat waren heel wat krassen te zien, die het gevolg 
leken van het kappen van hout op de bevloering voor de haard. Aldus werden in de laatste fase 
van gebouw 29, twee ruimtes van respectievelijk 2,6 en 2,8 m binnenwerks samengevoegd tot 
een grotere ruimte van 5,9 m binnenwerks.
Eén van de dwarsmuren wordt ook afgedekt door een bevloering van in visgraat gelegde 
bakstenen. Van deze bevloering (spoomr. 1472) die zich oorspronkelijk op 3,93 m T.A.W 
bevond, bleef enkel het silhouet van de bakstenen over in de onderliggende vleilaag. De 
opgravingsdata suggereren dat het onderzochte gedeelte van gebouw 29 in de laatste fase 
slechts door één dwarsmuur in twee ruimtes werd opgesplitst van respectievelijk 5,8-5,9 m en 
minstens 11,2 m binnenwerks. De overige dwarsmuren zetten zich kennelijk niet door tot in 
de laatste fase. Het gebouw was eventueel wel opgedeeld door lichtere structuren als houten 
wanden, maar hiervan zijn in de bodem geen sporen aangesneden.
Behalve de dwarsmuur die werd afgedekt door de bakstenen bevloering in het oostelijk deel 
van gebouw 29, zijn alle dwarsmuren voorzien van twee in westelijke richting uitstekende 
uitbraaksporen van bakstenen massief] es die als haardwangen kunnen worden omschreven. 
Tussen deze 'haardwangen' die op 2 tot 2,5 m van mekaar zijn gesitueerd werden steeds 
sporen aangetroffen die naar verwarming verwijzen zoals een haardplaat op 4,07 m T.A.W. 
(spoomr. 911) in baksteen tegen de oostelijke dwarsgevel, een aspot op 3,84 m T.A.W. 
(spoomr. 1484, voor de pot zelf wordt verwezen naar inventarisnummer 3363.1) ingewerkt in 
een bakstenen rudimentaire haardplaats (spoomr. 1483) en sporen van in situ verhitte grond. 
Houtsoortdeterminatie van de in deze pot aanwezige houtskool wees uit dat slechts twee 
houtsoorten waren vertegenwoordigd, nl. els en es50. Bij één van deze dwarsmuren zou men 
'haardwangen' aan beide zijden van de muur kunnen veronderstellen. De aanwezigheid van in 
situ verhitte plekken aan beide zijden van deze laatste muur zou deze hypothese kunnen 
bevestigen. In de sporen aan de westzijde van deze muur die naar verwarming verwijzen zijn 
drie fasen te herkennen: een in situ verhitte zone op 3,28 m T.A.W. (spoomr. 158951), een 
bakstenen haardplaat op 3,38 m T.A.W. (spoomr. 1590) en een in situ verhitte zone (spoomr. 
1482) op 3,75 m T.A.W. Aan de oostkant van deze muur werden slechts twee in situ verhitte 
zones aangesneden: één (spoomr. 1510) in het midden van de muur op 3,53 m T.A.W. en één 
(spoomr. 1690) op 3,21 m T.A.W. in de zuidwesthoek van het vertrek. In het meest westelijk 
vetrek werden drie in situ verhitte zones aangesneden: één op 3,75 m T.A.W. tegen de 
dwarsmuur (spoomr. 1485) en twee op ongeveer één m van de muur, respectievelijk op 3,30

50 De Groote 1998-1999, tabel A.
51 Bevindt zich onder spoomr. 1482.



m (spoomr. 1580) en op 3,08 m T.A.W. (spoomr. 1660). In het totaal werden tien sporen 
aangetroffen die naar de verwarming van gebouw 29 verwijzen. De verschillende niveaus 
waarop deze worden aangetroffen tonen aan dat de vloemiveaus tijdens de bewoning reeds 
verschillende malen werden verhoogd. De niveauverschillen tussen vuurplaatsen binnen 
eenzelfde vertrek bedragen tot 65 cm. De zelfde vaststellingen zijn geldig voor restanten van 
bevloeringen.
Te oordelen naar de verschillende zones met restanten van bakstenen bevloeringen die op 
verschillende plaatsen binnen gebouw 29 werden aangetroffen, was deze vermoedelijk reeds 
van bij de aanvang gedeeltelijk met bakstenen bevloerd. Behalve de reeds vermelde 
bevloeringen op 4,1 (spoomr. 895) en 3,93 (spoomr. 1472) m T.A.W. werden nog restanten 
van bevloeringen aangetroffen op 3,28 (spoomr. 1808), op 3,38 (spoomr. 180752), op 3,43 
(spoomr. 1511), op 3,53 (spoomr. 1809) m en op 3,83 (spoomr. 1489 en 1806) m T.A.W. 
Wanneer voldoende bewaard blijkt dat in deze bevloeringen nogal wat variatie zit, de stenen 
worden evenwijdig met de dwarsmuren (spoomr. 1489), haaks op de dwarsmuren (spoomr. 
895), diagonaal (spoomrs. 1807 en 1808), in een visgraatverband met de stenen in een 
diagonale positie (spoomr. 1511) of in een visgraatverband met de stenen in een met de muren 
evenwijdige positie (spoomr. 1472) gelegd.
Bevloering spoomr. 1511, afgeboord met een rij op zijn kant geplaatste bakstenen, kan 
mogelijkerwijze als een soort drempel worden geïnterpreteerd die bij een toegang hoort. In 
hetzelfde vertrek bevindt zich een rond bakstenen kokertje (spoomr. 1756) dat naar alle 
waarschijnlijkheid de constructiekuil van tonput spoomr. 1586 snijdt.
In de ruimte met de rechthoekige haardplaat spoomr. 1590 is in de lengte een enkele rij 
bakstenen (spoomr. 1609) aangetroffen op ongeveer 1 m van de noordwestwand. Haaks op 
deze rij stenen bevond zich een over 1,15 m lengte waargenomen muurtje (spoomr. 1669) 
waarvan de functie niet duidelijk is. De meest oostelijke dwarsmuur van dit vertrek was te 
oordelen naar restanten van bepleistering aan de westzijde bepleisterd. In deze ruimte werd 
ook een laag aangesneden (feature 3698) die heel wat pleisterresten bevatte waarvan sommige 
fragmenten zich nog in hun oorspronkelijk verband bevonden zoals bij gebouw 28. Deze laag 
dekt de oudste bevloering af en maakt derhalve aannemelijk dat gebouw 29 van bij de 
aanvang bepleisterd was.
In het meest westelijke vertrek van gebouw 29 is een tonput (spoomr. 1610, fig. 119) 
aangetroffen die afgekt was met 4 planken. Merkwaardig genoeg bevond zich boven deze 
planken een in situ verhitte zone (spoomr. 1580) die duidelijk doorheen de planken had 
gebrand. Ook de bovenste vulling van de ton bestond uit verhit zand. Het is echter niet 
duidelijk hoe het samengaan van beide structuren moeten worden geïnterpreteerd. Vermits 
deze tonput reeds een in situ verhitte plek doorsnijdt, vond op deze plaats een afwisseling 
plaats van verhitten, afkoelen en weer verhitten. De tonput is gezien zijn geringe diepte 
(bodem op 2,8 m T.A.W.) geen waterput, maar kan mogelijkerwijze als een soort koele ruimte 
worden geïnterpreteerd.
De best bewaarde dwarsmuur die nog over 53 cm hoogte was bewaard had een merkwaardige 
versteviging onderaan. Op de plaats waar deze muur over een opgevulde kuil (spoomr. 1713) 
passeerde werd eerst boven de kuil een ontlastingsboog (spoomr. 1691, fig. 120) gebouwd die 
de muur tegen verzakkingen moest behoeden. De ontlastingsboog rustte zelf op een steunbeer 
uit 12 steenlagen (spoomr. 1712) die helemaal vanop de niet geroerde bodem van de kuil 
startte.

52 Dit betreft evenals spoomr. 1472 een silhouet van een bevloering.



Voor de bouw van gebouw 29, dat met zijn westelijke helft boven een opgevulde 
veenwinningskuil is ingeplant, werd eerst het terrein genivelleerd alvorens met de 
bouwwerkzaamheden werd gestart. Hiervoor werd 25 tot 30 cm klei aangebracht in de zone 
van de veenwinningsput.
Het zijdelings vertrek (fig. 121) springt in het oog door de aanwezigheid van een rechthoekige 
bakstenen structuur die als rookoven (spoomr. 924, fig. 122) kan worden geïnterpreteerd. Een 
aantal lagen in dit vertrek zijn bovendien gekenmerkt door een sterke aanrijking met koolstof. 
Dit zou er kunnen op wijzen dat dit zijdelings vertrek gebruikt werd als een ruimte om te 
roken. In deze donkerzwarte lagen bevond zich ook een plank en een aantal vertikaal 
gesitueerde nagels wat dan weer eerder op de aanwezigheid van een planken bevloering wijst 
wat niet gebruikelijk is in een ruimte om te roken. De installatie van de zgn. rookoven hoort 
volgens de stratigrafie op het einde van de evolutie thuis, dus na de vorming van de 
donkerzwarte met koolstof aangerijkte lagen. De oostelijke gevel van dit vertrek gemetst in 
een soort paramentsysteem vertoont in het midden een knik. Mogelijkerwijze werd aan deze 
beginnende verzakking verholpen door het bouwen van een steunbeer van 50 cm breedte 
(spoomr. 928) aan de binnenkant van de muur. In deze muur was ook een gleuf opengelaten. 
De functie van deze is niet duidelijk.
Aan de oostkant van deze zijdelingse ruimte werden twee (?) kleine vertrekken toegevoegd, 
van respectievelijk 1,3 bij 2,9 en 1,3 bij 2 m binnenwerks. Deze ruimten waren duidelijk 
lichter van structuur aangezien de muurtjes slechts 25 cm dik waren. Door deze toegevoegde 
vertrekken kwam de oostgevel van de zijdelingse aanbouw gelijk met deze van het 
hoofdgebouw.
Voor zover kon achterhaald worden is gebouw 29 aan de buitenkant volledig afgeboord met 
bakstenen plaveisels. Aan de oostzijde is dit bakstenen plaveisel (spoomr. 894) ongeveer 1 tot 
1,25 m breed. Dit plaveisel wordt gesegmenteerd door 3 muurtjes die 1 tot 1,35 voorbij de 
oostgevel uitsteken. De functie van deze korte muurtjes is niet duidelijk. Ze dienden 
mogelijkerwijze voor de ondersteuning van een soort afdak (?). Aan de noordzijde is het 
plaveisel minder regelmatig dan langs de oostgevel en het bestaat daar enkel uit een aantal 
onregelmatig platgelegde bakstenen. De meest spectaculaire bevloering bevindt zich echter in 
de zone tussen de gebouwen 28 en 29. Op een bepaald ogenblik is de volledige ruimte 
(breedte: 6,3 m) tussen beide gebouwen geplaveid met bakstenen (spoomr. 1481). Op 1,25-1,3 
m van de noordwestgevel van gebouw 28 bevindt zich een scheidingslijn in de bevloering die 
gematerialiseerd wordt door een rij in de lengte geplaatste bakstenen. Deze rij bevindt zich 
mooi boven een oude door het plaveisel afgedekte greppel (spoomr. 1755). De scheidingslijn 
markeert m.a.w. de plaats waar het water wordt vergaard. Op dit plaveisel wordt op een hoger 
niveau een nieuw plaveisel (spoomr. 1462) aangebracht, vermoedelijk op het ogenblik dat de 
bakstenen waterput wordt geïnstalleerd. Deze snijdt immers het eerste plaveisel dat de 
volledige ruimte beslaat. Voordat de zone tussen de gebouwen 28 en 29 volledig werd 
geplaveid, was gebouw 29 vermoedelijk enkel voorzien van een 1,5 tot 1,75 breed plaveisel 
(spoomr. 1810) te oordelen naar de restanten van een vleilaag en van een bakstenen plaveisel 
(spoomr. 1499) ten zuidwesten van de uitbouw aan gebouw 29.
Tussen de gebouwen 28 en 29 zijn 9 tonwaterputten onderzocht. Een aantal van deze 
(spoomrs. 1553, 1624, 1628, 1645, 1775 en 1776) horen vermoedelijk bij gebouw 29. 
Sommige (spoomrs. 1645, 1775 en 1776) zijn zeker ouder dan het eerste plaveisel dat de 
volledige ruimte afdekt vermits ze er door afgedekt worden.
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Figuur 119: tonput spoomr. 1610 wordt afgedekt door vier door vuur aangetaste planken.





Figuur 122: rechthoekige bakstenen structuur spoomr. 924 te interpreteren als een 
rookinstallatie.



Gebouw 30 (fig. 123-124, B4 plan 8)
Gebouw 30 is vrij goed bewaard en kan relatief gemakkelijk herkend worden. Het betreft een 
rechthoekig gebouw van minstens 15,5 bij 5,9-6,2 m buitenwerks. Dit gebouw is met de 
lengteas 50° NO gericht en met de dwarsas 36° NW. Het gebouw is aanvankelijk 
onderverdeeld in twee kamers, een kleine kamer van 5,6 m bij 5,2 m binnenwerks en een 
grote kamer van 9,2 m bij 5,2 m binnenwerks. In de grote kamer bevindt zich het 
verwarmingselement. Naderhand wordt deze grote kamer zelf in twee eenheden opgesplitst 
zodat het gebouw in een tweede fase drie kamers telt van respectievelijk van oost naar west 
5,6, 2,8-2,9 en 5,6-6,1 m binnenwerks. De twee meest oostelijke kamers hebben te oordelen 
naar een aantal overgebleven bakstenen (spoomrs. 1136 & 1154) twee bevloeringen in 
baksteen gekend: één gelegd in een haaks patroon en een tweede gelegd in een visgraatmotief. 
Oorspronkelijk bestond de bevloering mogelijkerwijze enkel uit beige zand. In het centrale 
kleine kamertje was een dergelijke zandlaag in sterke mate vertrappeld behalve in een 
rechthoekige, tegen de muur aansluitende zone (spoomr. 1155, fig. 125). Hier heeft misschien 
een meubel gestaan (?).
De rechthoekige haardplaat (spoomr. 1153) van 100 bij 60 cm en die bestaat uit een 
mengeling van natuursteen en baksteen komt tengevolge van de invoeging van een tweede 
binnenmuur in de kleinste centrale kamer te liggen.
In de noordelijke hoek van de meest westelijke kamer was een klein tonnetje ingegraven 
(spoomr. 1158, fig. 126). Het tonnetje was nog afgedekt met het oorspronkelijke deksel maar 
de inhoud van het tonnetje bestond helaas enkel uit water. In de archeologische lagen die de 
westelijke kamer van gebouw 30 afdekten werden een 15-tal fragmenten van constructiehout 
(spoomr. 1103, fig. 127) aangetroffen. Een aantal van deze hadden halfhoutse verbindingen en 
zijn vermoedelijk afkomstig van de wand- of dakstructuur van gebouw 30.
Voor zover bewaard en onderzocht was gebouw 30 minstens aan twee zijden, de zuidkant en 
oostkant, afgeboord met een bakstenen plaveisel (spoomr. 1101, fig. 128). Dit plaveisel dat 
minstens twee fasen heeft gekend dekte o.a. tonput spoomr. 1186 af. Deze bewijst via het 
dendrochronologisch onderzoek dat de bevloering in baksteen in elk geval slechts na 1396 
werd aangebracht. Aan de oostelijke dwarsgevel sluit dit plaveisel aan tegen een aantal 
planken die de wanden van een klein N-Z gericht grachtje (spoomr. 935) beschoeien. In deze 
zone zijn in het plaveisel ook een aantal natuurstenen verwerkt.
Een tonput (spoomr. 1586), een drietal m ten westen van gebouw 30 gesitueerd, is 
mogelijkerwijze evenals tonput spoomr. 1186 met dit gebouw te verbinden. De 
constructiekuil van deze tonput doorsnijdt de greppel die aansluit op de bakstenen kanalisatie 
(spoomr. 1652) die gebouw 31 verlaat. De vellingsdata van beide tonnen situeren de aanleg 
van tonput spoomr. 1586 wellicht tussen 1443 en 1459.
Een aantal kuilen doorsnijden de uitbraaksporen van gebouw 30, nl. spoomrs. 1098, 1099 en 
1122.
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Figuur 126: ingegraven klein houten tonnetje, spoomr. 1158.





Gebouw 31 (fig. 129-130, B4 plan 9)
Het oudste gebouw in deze zone is slechts fragmentarisch bewaard. Het betreft een éénvoudig 
rechthoekig gebouw van ongeveer 17,5 bij 5,3-5,8 m buitenwerks. Binnenwerks komt dit neer 
op 16,6 bij 4,4 m. Gebouw 31 is opgedeeld in drie kamers van respectievelijk 5,8 m, 6,8 m en 
3,1 m lengte binnenwerks. Gebouw 31 is met de lengteas 53-55 ° NO en met de breedteas 35° 
NW georiënteerd. De bebouwde oppervlakte bedraagt ongeveer 96,5 m2.
Op anderhalve m van de westelijke hoek van gebouw 31 lijkt een soort bakstenen kanalisatie 
(spoomr. 1652) door de muur naar buiten te lopen. Een meter voorbij de muur gaat de 
bakstenen kanalisatie over in een greppeltje. Mogelijkerwijze betreft dit een afloop voor 
gebruikt water. In de westelijke hoek van gebouw 31 was verder ook een vierkante opening in 
de muur gelaten.
De westelijke dwarsgevel (spoomr. 1559) rustte onderaan op een aantal grote stukken platte 
natuursteen. Evenwijdig met een van de dwarsmuren bevindt zich een greppeltje (spoomr. 
1357) dat eventueel als een druipspoor kan worden geïnterpreteerd. In deze hypothese 
vertegenwoordigt de kleinste kamer een uitbreiding van een oorspronkelijk korter gebouw. De 
afstand van de greppel tot de muur impliceert een overhang van ongeveer 1 m. Het greppeltje 
zou echter ook ouder kunnen zijn en m.a.w. niets met gebouw 31 te maken hebben.
Op een bepaald ogenblik wordt gebouw 31 buiten gebruik gesteld te oordelen naar twee van 
de dwarsmuren die worden gesloopt tot op het niveau van een bevloering waarin ze ingewerkt 
worden. Deze bakstenen bevloering sluit aan bij gebouw 30. In de grote kamer van gebouw 31 
wordt tevens ook een tonput (spoomr. 1187) aangelegd. Dit gebeurt volgens het 
dendrochronologisch onderzoek van het hout van de ton niet vóór 1396, dus vermoedelijk 
ergens in het begin van de 15de eeuw. Dit zou evenwel impliceren dat gebouw 31 
vermoedelijk laat 14de-eeuws is.
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Gebouw 32
De reden om dit gebouw te veronderstellen is de aanwezigheid in sleuf 92/VIII van een muur 
(spoomr. 53) van 40 cm dik die nog over een lengte van 1,25 m werd vastgesteld. Van de 
muur waren nog 7 steenlagen in situ bewaard. Deze muur bevond zich bovenop de vulling van 
gracht spoomr. 52. Voor zover te achterhalen op basis van een kort stuk muur was dit gebouw 
met één van zijn assen +/- 45° NW georiënteerd.

4.5.2 Aan de gebouwen gekoppelde sporen: osendrop- en andere greppels 
Osendropgreppel spoomr. 188
Deze greppel gevuld met bruine zandige klei met talrijke houtskoolpartikels bevindt zich, 
gemeten vanaf de aslijn van de greppel, op ongeveer een halve meter afstand van de 
noordwestmuur van gebouw 2. De greppel is vooral goed bewaard langsheen de noordelijke 
helft van voomoemd gebouw zodat aannemelijk is dat deze afwatert naar de centrale 
veenwinningskuil (spoomr. 69).

Osendropgreppel spoomr. 189
Deze greppel gevuld met bruine zandige klei waarin zich talrijke baksteenfragmenten 
bevinden bevindt zich, gemeten vanaf de aslijn van de greppel, op ongeveer 0,55 tot 0,95 m 
van de noordoostmuur van gebouw 3. De greppel is vooral goed bewaard langsheen de 
noordelijke helft van dit gebouw zodat deze vermoedelijk eveneens afwatert in de centrale 
veenwinningskuil. De talrijke bakstenen en baksteenfragmenten verwijzen mogelijkerwijze 
naar het regelmatig aanbrengen van puin om de hinderlijke aspecten van een dergelijke 
greppel zo veel mogelijk te minimaliseren. Deze greppel is merkelijk breder (0,55 tot 0,75 m) 
dan greppel spoomr. 188.

Osendropgreppel spoomr. 192
Deze greppel, opgevuld met bruine zandige klei, bevindt zich centraal tussen de gebouwen 1 
en 2. Zoals de greppels spoomrs. 188 en 189 is ook deze beter bewaard langsheen de 
noordelijke helft van de gebouwen 1 en 2. Aanvankelijk geregistreerd als een 0,7 tot 1,05 m 
brede zone lijkt deze zich op een dieper niveau op te delen in twee greppels. De meest 
noordelijke van deze verloopt op een afstand van 0,5 m perfect evenwijdig met de 
noordoostmuur van gebouw 2.

Osendropgreppel spoomr. 487
Deze greppel bevindt zich ten zuidoosten van de dwarsmuur van gebouw 11. De afstand van 
de as van de greppel tot de muur bedraagt 0,6 tot 0,9 m.

Osendropgreppel spoomr. 551
Deze greppel gevuld met bruine zandige klei bevindt zich met zijn as op 0,4-0,5 m van de 
buitenkant van het uitbraakspoor van de eerste fase van gebouw 13.

Osendropgreppel spoomr. 623
Deze greppel sluit aan de noordkant bij gebouw 14 aan.

Osendropgreppelcomplex spoomrs. 710 en 711
Tussen de gebouwen 13 en 16 bevindt zich een complex van greppels met drie vertakkingen. 
Spoomr. 711 bevindt zich met zijn as op 0,3 tot 0,6 m van de noordelijke muur van gebouw



16 en spoomr. 710 bevindt zich op 0,4 tot 0,9 m van de zuidmuur van gebouw 13. De derde 
tak van dit greppelcomplex bevindt zich ten oosten van de dwarsmuur van gebouw 13 
ongeveer op 0,3 tot 0,4 m van deze muur verwijderd.

Osendropgreppel 772
Deze greppel bevindt zich ten zuiden van gebouw 21, op een afstand van 1 tot 1,2 m van de 
muur.

Osendropgreppel 1357
Deze greppel bevindt zich binnen de plattegrond van gebouw 31.

Osendropgreppel spoomr. 1799
Deze greppel bevindt zich ten noorden van gebouw 18, op een afstand van 0,7-0,8 m van de 
muur.

Osendropgreppel spoomr. 1805
Deze greppel bevindt zich ten noorden van gebouw 23. De as van de greppel bevindt zich op 
0,1 -0,4 m van de muur.

Osendropgreppel spoomr. 1825
Deze greppel bevindt zich ten noorden van gebouw 12, op een afstand van 0,4-0,5 m van de 
muur.

Osendropgreppel spoomr. 1829
Deze greppel bevindt zich onder het noordelijk vertrek van gebouw 1 en toont aan dit vertrek 
in feite een aanbouw vertegenwoordigt. De as van deze greppel is op 0,4 tot 0,6 m van de 
noordelijke muur van de eerste fase van gebouw 1 verwijderd.

Osendropgreppel spoomr. 1830
Deze greppel bevindt zich ten zuidwesten van gebouw 15, meer specifiek op 0,7 m afstand 
van de muur.

Greppel spoomr. 321
Deze greppel loopt van de westhoek van gebouw 4 in een boog naar een bakstenen kanalisatie 
waarin nog enkele andere greppels uitmonden. Twee van deze greppels bevinden zich 
gedeeltelijk onder gebouw 4, een andere bevindt zich gedeeltelijk onder de aanbouw bij 
gebouw 3. Dit alles lijkt te impliceren dat gebouw 4 later werd gebouwd dan de eerste fase 
van gebouw 3.

Greppel spoomr. 961
Deze greppel gevuld met zwart kleiig zand is over een lengte van 4,4 m waargenomen. De as 
van de greppel die evenwijdig met de zuidgevel van gebouw 22 loopt, bevindt zich slechts op 
40 tot 50 cm afstand van deze. Deze greppel is eerder een gegraven gracht dan een greppel 
ontstaan door het afdruipend regenwater. De lokalisatie van deze greppel laat in elk geval 
vermoeden dat het dak van gebouw 22 slechts een zeer kleine overhang realiseerde.

Greppel spoomr. 993



Deze greppel bevindt zich ten zuidoosten van gebouw 23. Deze bevindt zich op ongeveer 3,5 
m van de muur van gebouw 23.

Greppel spoomr. 1587
Deze greppel sluit aan op een bakstenen kanalisatie die gebouw 31 verlaat.

4.6 De houten gebouwen
Slechts twee gebouwen kunnen nog relatief goed worden herkend en gedocumenteerd 
(gebouwen a en b). Daarnaast komen ook een aantal rijen van palen voor die vermoedelijk 
ook wijzen op houten gebouwen maar die te fragmentarisch bewaard zijn om deze te 
reconstrueren. Bij deze kan dan ook enkel de oriëntatie met zekerheid worden bepaald. Aan de 
grote meerderheid van de aangetroffen paalsporen kan echter geen specifieke functie worden 
toegekend.

Gebouw a (fig. 131, B4 plan 5)
Ten zuidwesten van gebouw 1 en ten westen van gebouw 13 bevindt zich een concentratie 
paalsporen waarin een houtbouw kan herkend worden. Een duidelijke plattegrond is uit deze 
palen echter niet te distilleren. Een discontinue greppel (spoomrs. 572-573) ten noorden van 
de zone met paalsporen, eventueel te interpreteren als een druipspoor en een kuiltje met een 
houtskoolrijke vulling (spoomr. 1828), te interpreteren als het relict van de stookplaats, 
maken de interpretatie van deze paalsporen als de restanten van een houten gebouw wel 
aannemelijk. Bovendien wordt de zone met paalsporen omgeven door - en niet gesneden door 
- een aantal afValkuilen. De spreiding van deze kuilen lijkt dus gedeeltelijk mee bepaald door 
de aanwezigheid van deze houtbouw.
Behalve de aanduiding van de zone kan ook vermoed worden dat het gebouw tweeschepig 
was, met de lengteas ongeveer 40° NW was georiënteerd en een kleine aanbouw had waarin 
o.a. de watervoorziening was gehuisvest. Gebouw a mat vermoedelijk ongeveer 10,3 m bij 6 
m. Aan gebouw a mogen dus vermoedelijk de tonwaterputten spoomrs. 550, 555, 556 en 592 
gekoppeld worden. Deze leveren respectievelijk als datering 1406, 1444 als termini post 
quem op en 1410-1420/1474-1484 en 1422-1432 als kapdata op. Tonwaterput spoomr. 556 
snijdt echter wel twee paalsporen waaruit moet worden geconcludeerd dat deze houtbouw 
minstens op die plaats een herstelling of een verbouwing heeft ondergaan. Dit kan ook 
afgeleid worden uit het grote aantal paalsporen in overtal. Er is dus geen sprake van een 
éénmalig geconstrueerd gebouw dat slechts een beperkte periode gebmikt werd maar veeleer 
van een gebouw dat een langere tijd in gebruik was.
Een totaal andere hypothese interpreteert deze tonwaterputten en het bakstenen kokertje 
(spoomr. 537, fig. 132) als de enige relicten van een latere steenbouw waarvan verder geen 
spoor van overgebleven is. Dit is echter weinig waarschijnlijk vooral daar van al de andere 
gebouwen in baksteen in de onderzochte zone sporen zijn overgebleven. Het zou hoogst 
ongewoon zijn dat niet één of ander gedeelte van een muur toch een spoor had achtergelaten.
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Figuur 132: bakstenen structuur, spoomr. 537. Op dc bodem stond een beschadigde kruik in 
grijs aardewerk.



Gebouw b (fig. 133, B4 plan 5)
Een met gebouw a vergelijkbare situatie kan ook herkend worden ten noordoosten van 
gebouw 15. Het betreft eveneens een dichte wolk paalsporen waaruit geen precies grondplan 
kan worden afgeleid. Wel kan gesteld worden dat dit houten gebouw dat slechts ten dele in 
sleuf 95/V is gesitueerd meerschepig was, met de lengteas ongeveer 42° noordoost was 
georiënteerd en ongeveer 10,3 m lang was. Een eventueel spoor te verbinden met het maken 
van vuur (spoomr. 668) is ten oosten van de zone met paalsporen aanwezig. Evenals gebouw 
a wordt gebouw b ook ontweken door de afvalkuilen. Een concentratie paalsporen nabij de 
zuidhoek van gebouw b wijst eventueel op een klein losstaand gebouwtje.
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Palenrij c
Vier palen op een rij, ten noordoosten van gebouw 7, zijn ongeveer 39° noordoost 
georiënteerd.

Palenrij d
Twaalf paalsporen aangetroffen in de nabijheid van gebouw 15 vormen een gedeelte van een 
gebouw dat met de lengteas ongeveer 41° noordoost is georiënteerd. Bovendien bevinden zich 
nog heel wat paalsporen in de onmiddellijke omgeving.

Concentratie paalsporen e
Onmiddellijk ten oosten van gebouw 6 kan in een wolk paalsporen een klein rechthoekig 
houten gebouw worden herkend. Het betreft een rechthoekige eenheid van ongeveer 3,4 bij
5,5 m die met de lengteas ongeveer 36° noordoost was georiënteerd. Het zou zowel om een 
aanbouw bij gebouw 6 kunnen gaan als om een ouder gebouwtje.

Palenrij f
Onder de noordwestelijke gevel van gebouw 3 zijn een twaalftal paalsporen op één lijn 
gesitueerd. Deze palenrij is ongeveer 42° noordoost georiënteerd. Ter hoogte van het westelijk 
uiteinde van deze rij en haaks op deze bevindt zich een tweede rij van zes paalsporen op één 
lijn. Aanvankelijk werden deze palen geïnterpreteerd als onderdelen van het gebouw in 
baksteen vermits de lange rij zich precies onder één van de uitbraaksporen in baksteen 
bevond. Het feit dat de korte rij paalsporen buiten het tracé van de uitbraaksporen valt maakt 
deze hypothese echter minder waarschijnlijk. Deze paalsporen kunnen dus veiliger 
geïnterpreteerd worden als de restanten van een houten voorganger van gebouw 3.

Palenrijen g en h
Onder de noordelijke ruimte van gebouw 1 zijn acht paalsporen gesitueerd op één lijn die 
ongeveer 44° noordoost is georiënteerd. Ten noordoosten van gebouw 1 kan een tweede rij 
van een tiental paalsporen worden gedetecteerd. Deze is ongeveer 46° noordwest 
georiënteerd. Beide rijen staan dus perfect onder een hoek van 90°. Het betreft beide 
vermoedelijk de restanten van een houten voorganger van gebouw 1.

Palenconfiguratie i
Ter hoogte van de westelijke hoek van de eerste fase van gebouw 13 bevinden zich een tiental 
paalsporen in een T-vormige configuratie. Deze paalsporen zouden eventueel kunnen verband 
houden met een of andere houten structuur die bij gebouw 13 hoorde.

Palenrij j
In de open ruimte tussen de gebouwen 28 en 29 kan ook een rij van een tiental paalsporen 
worden herkend. Deze rij is ongeveer 66° noordoost georiënteerd. Samen met een aantal 
andere paalsporen in deze omgeving gaat deze vermoedelijk terug op een houten voorganger 
in deze zone.

Palenconcentratie k



Onder gebouw 17 bevindt zich een concentratie paalsporen waarin geen concrete structuur 
kan worden herkend. Deze concentratie houdt vermoedelijk verband met een houten 
voorganger in deze zone.

Palenconcentratie 1
Onder de uitbouw aan gebouw 20 bevindt zich een concentratie paalsporen waarin geen 
duidelijke structuur kan herkend worden. Het betreft ongetwijfeld de sporen van een houten 
voorganger van gebouw 20.

4.7 De comfortverruimende structuren
4.7.1 Bakstenen waterputten 
Waterput spoomr. 74
Deze ronde waterput, opgetrokken in een muur van een steen dik (formaat: 27 bij 12 bij 6 
cm), heeft een buitendiameter van 1,25 m en een binnendiameter van 0,72 m. Aan de oostkant 
van de put is een rechthoekige kuil van 1,5 m bij 0,7 m aanwezig. Deze houdt vermoedelijk 
verband met de aanleg van deze waterput. De stenen zijn zoals bij het muurwerk van de 
huizen eveneens verbonden met een zandige klei en niet met kalkmortel. De bodem van de 
waterput bestaat uit een bakstenen bevloering (24,5-26 bij 11,5-12 bij 5-5,5 cm) en is 
gesitueerd op 2,05 m T.A.W. De afstand van deze bodem tot de bovenste bewaarde steenlaag 
bedraagt 1,8 m en wordt overbrugd door 27 steenlagen. De opvulling van de putkoker bestond 
in de bovenste 1,3 m vooral uit grijszwart zand doorspekt met baksteenpuin. Uit deze vulling 
werden niet minder dan 25 volledige bakstenen en een 150-tal halve bakstenen gerecupereerd, 
maar slechts een handvol potscherven. De baksteenfragmenten vertegenwoordigen samen 
ongeveer het equivalent van 4 steenlagen. De waterput was alleen al om veiligheidsredenen 
oorspronkelijk wellicht een heel stuk hoger opgebouwd. De onderste 50 cm van de opvulling 
bevatten nogal wat mosselschelpen, visgraten en een beperkte hoeveelheid ceramiek en 
stemmen vermoedelijk overeen met een korte (?) periode van hergebruik van deze waterput 
als afvalput, voorafgaand aan de plotse dichting.

Waterput (?) spoomr. 317
Nabij de oosthoek van gebouw 7 bevindt zich een trechtervormige kuil met bovenaan een 
doormeter van ongeveer 1,75 m. De bodem van deze kuil die naar onder toe vernauwt tot 0,95 
m doormeter en meer afgerond vierkantig wordt, bevindt zich op 1,76 m T.A.W. De 
opvulling bestaat voor een belangrijk deel uit zuiver baksteenpuin (formaat: 23-27 cm bij 
11,5-12 cm bij 5,5-6 cm). Tussen dit puin werd o.a. het ijzeren vizier van een helm 
aangetroffen. Helemaal onderaan is een 2 tot 3 cm dik beige zandlaagje vastgesteld. De 
algemene vorm van deze kuil samen met de aard van de opvulling hebben tot de hypothese 
van een uitgebroken waterput geleid. Het spreekt voor zich dat dit slechts een hypothese is.

Waterput spoomr. 715 (fig. 53-54)
Deze waterput met een buitendiameter van 1,3 m en een binnendiameter van 0,85 m, is niet 
volledig cirkelvormig. Aan de zuidwestelijke kant sluit de putcirkel, die één steen dik is, aan 
tegen een 1,45 m lange rechte muur van anderhalve steen. De beide structurele elementen, 
gebonden met een beige zandige klei, zijn zonder twijfel gelijktijdig vermits het 
cirkelvormige gedeelte is ingewerkt in de rechte muur. De bodem van de waterput bevindt 
zich op 1,95- 2,0 m T.A.W. en bestaat uit een aantal binnenin de put gelegde bakstenen. Van 
de putcirkel zijn op de plaats met de beste bewaring nog 29 steenlagen geteld. De 
constructiekuil van waterput spoomr. 715 snijdt zowel door de constmctiekuil van een vlakbij



gesitueerde tonput (spoomr. 721) als door de uitbraaksporen van de oudste fase van gebouw 
13. De vulling van de putschacht bestaat vooral uit beige kleiig zand doorspekt met 
baksteenbrokken en kalkmortel. De dendrochronologische informatie geeft aan dat deze 
bakstenen waterput ten vroegste in 1424 werd aangelegd. Daar dit de meest recente terminus 
post quem is van één van de tonnen, moeten er ongetwijfeld nog een aantal jaren worden 
bijgeteld voor het spinthout en vervolgens voor de periode dat deze tonput in gebruik was 
vooraleer de stenen waterput werd aangelegd.

Waterput spoomr. 732 (fig. 85)
Deze bakstenen waterput met een buitendiameter van 1,45 tot 1,55 m is netjes ingewerkt in 
een bij woning 20 horende bevloering. De binnendiameter bedraagt 90 tot 105 cm. Van deze 
constructie die niet met kalkmortel gemetst is zijn 30 steenlagen bewaard. Helemaal op de 
bodem van de put werd bovenop de slikwadafzettingen een laag stenen aangebracht. De 
bodem is op 1,58 m T.A.W. gesitueerd. De vulling van de put bestond essentieel uit 
baksteenpuin. Uit deze vullingslagen werden niet minder dan 580 halve en 95 volledige 
bakstenen gerecupereerd. Enkel de onderste vulling bevatte meer organische resten waaronder 
een bezem. De constructiekuil van deze waterput snijdt de constmctiekuil van de aanpalende 
tonput spoomr. 745. De duigen van de onderste ton van deze tonput verschaffen een 
vellingsdatum tussen 1442 en 1452 en voor een aantal duigen uit de opvulling wordt zelfs een 
vellingsdatum tussen 1466 en 1476 vooropgesteld. Op basis van deze informatie dateert de 
aanleg van waterput spoomr. 732 in elk geval van na 1442 en vermoedelijk zelf van na 1466. 
Deze chronologische informatie klopt met deze verstrekt door een insigne uit Amersfoort dat 
ten vroegste uit 144453 stamt en dat werd aangetroffen in een kuil (spoomr. 761) die eveneens 
wordt gesneden door de hier behandelde waterput.

Waterput spoomr. 1468 (fig. 114)
Deze bakstenen waterput met een buitendiameter van 1,85 tot 1,90 m en een binnendiameter 
van 1,2 tot 1,4 m bevindt zich ingewerkt in een bakstenen bevloering tussen twee woningen. 
De wand van de waterput is één steen dik en is vooral met kops verwerkte stenen 
geconstrueerd. Deze werden keurig geschrankt in de opeenvolgende lagen zodat voegen nooit 
boven mekaar kwamen te liggen. Zoals bij de andere bakstenen constructies is ook deze put 
niet met kalkmortel gemetst. De onderste laag stenen rust op de zesdelige velg van een 
karrenwiel met twaalf spaken. Deze velg bepaalt in feite de binnendiameter van de waterput. 
De bodem van de waterput bestaat gewoon uit de onderliggende onverstoorde gelaagde klei. 
De opvulling van de waterput bestaat vooral uit met zand gemengd baksteenpuin. Deze 
waterput die samen hoort met de recentste fase van de bewoning op deze plaats, is te oordelen 
naar de vondsten helemaal onderaan in de vulling ook na het verlaten van het dorp, in de late 
16de of vroege 17de eeuw, nog in gebruik geweest.

4.7.2 Tonwaterputten
4.7.2.1 Inleiding
Tonnen worden tenminste sinds de Romeinse periode54 soms herbruikt als bekleding van een 
waterput en belandden aldus onder de permanente grondwatertafel. Dit verklaart waarom dit 
anders zo vergankelijk voorwerp regelmatig bij archeologisch onderzoek wordt aangetroffen. 
Deze situatie biedt dus eigenlijk geheel onverwacht de mogelijkheid om de producten van de

53 Van Beuningen & Koldeweij 1993, 215.
54 Sciallano 1993, 12.



kuiper in detail te bestuderen. Dat tonnen behalve technische gegevens nog heel wat andere 
informatie in zich hebben blijkt uit de bespreking in deel 3 van de verhandeling.
In de hiema volgende paragraaf wordt een uitvoerige presentatie gebracht van de te Raversijde 
tussen 1993 en 1998 opgegraven tonputten. Al de tonputten waarvan het hout voldoende 
bewaard was zijn ook dendrochronologisch onderzocht. In het totaal zijn in dit overzicht 61 
tonputten opgenomen. Drie soorten tonnen werden niet in rekening gebracht, nl. enkele kleine 
ingegraven tonnetjes, een ton die duidelijk van meet af aan als beerton werd gebruikt en drie 
tonnen die te ondiep zijn om als waterput te kunnen functioneren. Het beschrijvende gedeelte, 
waarin de tonputten één voor één de revue passeren, omvat van elke tonput: het 
spoomummer, de vorm en afmetingen van de constructiekuil, het niveau van de bodem van de 
put, een beschrijving van de ton of tonnen zelf (duigen, bomgat, merk,...) indien bewaard, een 
korte beschrijving van de vulling van de tonput met eventueel de vermelding van enkele in het 
oog springende vondsten en tenslotte de eerste resultaten van het dendrochronologisch 
onderzoek. Met 'eerste resultaten' wordt bedoeld dat het heel goed mogelijk is en zelfs in grote 
mate waarschijnlijk dat in een later stadium wanneer nog meer tonnen zullen onderzocht zijn, 
de nu nog ondateerbare tonnen zullen kunnen gedateerd worden en dat daarnaast nog heel wat 
dateringen zullen kunnen verfijnd worden.
Het niveau van de bodem van de tonputten wordt in meter T.A.W. gegeven. Dit vertalen naar 
diepte vanop het toenmalige loopvlak is niet altijd evident vermits dit laatste eerst en vooral 
niet over gans de zone gelijk is en bovendien in de zone van de Duinenstraat in belangrijke 
mate verhoogde gedurende de bewoningsperiode. In de zone langs de Duinenstraat bevindt 
het oppervlak zich bij de aanvang van de bewoning op 3,3 tot 3,5 m T.A.W. Geleidelijk aan 
wordt hier tengevolge van de bewoning het niveau opgehoogd tot ongeveer 4 m T.A.W. Deze 
ophoging werd hoofdzakelijk gerealiseerd met nederzettingsafval en bouwpuin en werd vooral 
in de hand gewerkt door het feit dat deze zone een voormalig uitgeveend, dus lager gelegen, 
gebied betrof dat geklemd zat tussen twee hoger gelegen zones, de duinen aan de zeezijde en 
een niet uitgeveend gebied aan de landzijde. In de niet uitgeveende, verder van de Duinen 
verwijderde zone bevindt het oude oppervlak zich ongeveer op 3,8 m T.A.W.
Tot slot een taalkundige bemerking. Vermits puur taalkundig bekeken een vat twee bodems 
heeft en een ton en een kuip slechts één55, zijn de te Raversijde aangetroffen houten containers 
in feite afkomstig van vaten vermits systematisch - daar waar voldoende bewaard - twee 
kroosgroeven op de duigen worden vastgesteld. Vermits in vele gevallen de duigen niet 
volledig bewaard zijn en men m.a.w. ook niet kan vaststellen of het recipiënt aanvankelijk een 
ton of een vat was, is deze discussie enigszins bijkomstig. De in de nederlandstalige 
archeologische literatuur algemeen gangbare term 'tonwaterputten' heeft er echter toe geleid 
ook voor de objecten uit Raversijde naar analogie met het begrip 'tonwaterput' systematisch de 
term 'ton' te gebruiken ook al zou 'vat' in feite correcter zijn.
Omdat de grote meerderheid van de tonwaterputten reeds gepubliceerd zijn, worden tonputten 
in deze bijdrage niet fotografisch noch grafisch geïllustreerd. Voor de illustraties van deze 
tonwaterputten wordt verwezen naar de bijdrage van Houbrechts & Pieters in Archeologie in 
Vlaanderen deel V56. Wel zijn twee plannetjes bijgevoegd met de lokalisatie van de betrokken 
waterputten (fig. 134: schaal: 1/333-135: schaal: 1/500).

55 Van Keymeulen et al. 1988, 52.
56 Houbrechts & Pieters 1999.



figuur 134: tonwaterputten en bakstenen waterputten uit de zone Raversijde 96-98.





4.7.2.2 Beschrijving van de tonwaterputten 
Tonput spoomr. 130
De tonput is in de hoek van een afgerond rechthoekige constructiekuil van 1,5 bij 1 m 
geplaatst. De constructiekuil is trapvormig uitgegraven. De bodem van deze tonwaterput 
bevindt zich op 1,65 m T.A.W. Van de onderste ton (499.1) is het hout volledig bewaard 
gebleven. Deze is samengesteld uit 15 duigen van 74 cm lengte die worden samen gehouden 
door vijf wissen uit hazelaar57. De kroosgroeven bevinden zich op vijf cm van de uiteinden 
van de duigen. In één van de duigen bevindt zich een rechthoekig bomgat van acht cm 
horizontaal58 bij zeven cm vertikaal. Dit is afgesloten met een bomgatplankje vervaardigd uit 
wilg59. Op diezelfde duig en een aangrenzende zijn, haaks op de duigranden, twee maaltekens 
als merk aangebracht60, mogelijkerwijze een Romeinse twintig. De ton erboven (498.1) is over 
de onderste geschoven. De bovenste vulling van de tonschacht bestaat uit een homogeen 
pakket bruine zandige, houtskoolrijke klei. De vulling van de onderste ton is heterogeen en 
bestaat uit een mengeling van blauwe gereduceerde klei, bruine zandige klei en baksteenpuin. 
Helemaal onderaan bevindt zich een fragment van een steel vermoedelijk van een haak om 
vissen aan boord te halen. Op de afgeplatte zijde van de stok bevinden zich drie perforaties 
vermoedelijk om de metalen haak die niet bewaard was vast te hechten.
Deze ton werd door vriesdrogen geconserveerd ten behoeve van de eerste tijdelijke 
tentoonstelling over de opgravingen die van juli 1994 tot maart 1998 opgesteld stond in de 
'Villa Goffïnet' van het Memoriaal Prins Karei. Ze is tevens ook opgenomen in de tweede 
tijdelijke tentoonstelling 'Walraversijde anno 1465' die opgesteld werd in mei 1998 en doet nu 
nog dienst in de permanente opstelling van het museum ‘Walraversijde 1465’. Deze ton is 
derhalve nog niet dendrochronologisch onderzocht.

Tonput spoomr. 132
De tonnen zijn in de hoek van een ovale constructiekuil van 1,4 m bij 0,95 m geplaatst. De 
constructiekuil is getrapt uitgegraven. De bodem van deze waterput bevindt zich op 2,06 m 
T.A.W. Alvorens de tonnen in de put te plaatsen werd eerst een bevloering in baksteen gelegd. 
Deze is iets groter in oppervlakte dan de diameter van de ton. Eén van de bewaarde wissen 
was in hazelaar61. De opvulling van de onderste ton (524.1), samengesteld uit 15 duigen 
waarvan het hout slechts gedeeltelijk bewaard is, bestaat uit grijszwarte klei met vooral 
bovenaan nogal wat baksteenpuin. Boven de onderste ton bestaat de opvulling haast 
uitsluitend uit gestapeld baksteenpuin. Helemaal op de bodem worden baksteenbrokken 
schaars en domineren potscherven in de opvulling.
Daar op de duigen geen spinthout aanwezig is, kan door het dendrochronologisch onderzoek 
enkel een terminus post quem voorgesteld worden. De jongste jaarring op één van de duigen 
dateert uit 1404.

Tonput spoomr. 170
De tonnen zijn ongeveer centraal in een afgerond rechthoekige constructiekuil van 1,2 m bij 
0,85 m geplaatst. De bodem van deze put bevindt zich op 2,07 m T.A.W. De opvulling van de

57 De Groote 1998-1999, 40-42.
58 Bij de beschrijving van de tonnen worden deze rechtop gezet. Horizontaal betekent dus in feite haaks op de 
duigranden en vertikaal evenwijdig met de duigranden.
59 Pieters 1994, 287.
60 Pieters 1994, 289, fig. 13.
61 De Groote 1998-1999,43.



tonschacht is zeer homogeen en bestaat uit bruine zandige klei met talrijke houtskoolpartikels. 
Enkel helemaal onderaan in de tonschacht bevindt zich een laag kruikscherven. Enkel van het 
onderste gedeelte van de ton (632.1) is het hout gedeeltelijk bewaard. De bewaarde wissen 
waren in wilg62. Bij deze ton kon eveneens tengevolge van de afwezigheid van spinthout door 
het dendrochronologisch onderzoek enkel een terminus post quem voorgesteld worden, nl. 
1391.

Tonput spoomr. 198
Enkel de algemene vorm, een ronde kuil met een doormeter van 1,1 m tot 0,8 m, kan pleiten 
voor een interpretatie van deze structuur als tonwaterput. De bodem ervan bevindt zich op 
2,61 m T.A.W., m.a.w. zeer hoog ten opzichte van de meeste andere tonputten. Houtresten 
van een eventuele ton zijn niet bewaard.

Tonput spoomr. 226
De tonnen zijn min of meer centraal in een rechthoekige tot ovale constructiekuil van 1,65 bij
1,35 m geplaatst. De bodem van deze tonput bevindt zich op 0,35 m T.A.W. Met deze diepte 
reikt de bodem van de tonput tot in een kleilaag onder de basis van het oppervlakteveen. Van 
de onderste drie tonnen is het hout volledig bewaard gebleven, van deze erboven slechts 
gedeeltelijk. Behalve de bovenste ton (792.1) die over de onderliggende schuift, zijn de 
tonnen telkens enkele cm in deze eronder geschoven. De vier bewaarde tonnen (792.1, 793.1,
796.1 en 798.1), vervaardigd uit twaalf tot veertien duigen met kroosgroeven op vijf tot zes 
cm van de uiteinden, variëren in doormeter van 52 tot 60 cm. Deze vier tonnen worden 
samengehouden door negen hoepels. In de onderste ton (798.1) is een duig met een vierkant 
(7,5 cm zijde) bomgat en een merkteken aanwezig. Minstens vijf tonnen zijn nodig om het 
toenmalige oppervlak te bereiken. De tonschacht is overwegend opgevuld met gereduceerde 
klei die zeer weinig archaeologica bevatte. Uit de vulling van de bovenste drie tonnen is 
enkel een waterkruik in grijs aardewerk (790.1) en een bodem of deksel van een rieten mand 
gerecupereerd. De onderste vulling van de tonput, van de bodem tot ongeveer halverwege de 
onderste ton, bestaat uit klei doorspekt met heel wat resten van touwen en een houten trip. 
Helemaal onderaan bevindt zich een zuivere zandlaag.
Deze tonnen zijn alle vier dendrochronologisch onderzocht. De bovenste ton kon wegens het 
gering aantal jaarringen niet worden gedateerd. Het hout van deze ton is immers gekenmerkt 
door een snellere groei. De drie onderste tonnen vormen een chronologisch coherent geheel, 
vermits alle drie de tonnen zijn vervaardigd uit bomen die gekapt werden tussen 1389 en 
1401. Deze chronologische homogeniteit laat onmiddellijk enkele speculaties toe. 
Mogelijkerwijze is zij immers het gevolg van het bewust aanschaffen van deze tonnen voor 
het aanleggen van een waterput. Indien het gebruik van tonnen voor de aanleg van 
waterputten immers enkel zou voortvloeien uit het eerder toevallig voorhanden zijn van 
afgedankte tonnen van allerlei soort zou men niet een dergelijke chronologische homogeniteit 
verwachten, maar eerder een breed spectrum van dateringen.

Tonput spoomr. 229
De tonput bevindt zich tegen de wand van een ronde (?) constructiekuil met een doormeter 
van 1,6 m. De bodem van deze waterput bevindt zich op 1,6 m T.A.W. en de constructiekuil 
reikt nog 20 cm dieper. Ondanks deze diepte zijn van deze tonput slechts schamele houtresten 
bewaard zodat geen dendrochronologische analyse mogelijk is. Een verklaring voor het niet

62 De Groote 1998-1999,43.



bewaard zijn van het hout is niet voorhanden. Helemaal op de bodem van de tonschacht 
bevindt zich een tot acht cm dik zandlaagje. De overige opvulling van de put bestaat uit klei 
vermengd met wat baksteenpuin en houtskool. Twintig cm boven de bodem is een kruik in 
rood aardewerk aangetroffen.

Tonput spoomr. 230
De tonput is min of meer centraal in een afgerond, vierkante constructiekuil van 1,1 m bij 1,05 
m geplaatst. De bodem van de tonput is gesitueerd op 2,14 m T.A.W. Enkel het hout van de 
onderste ton (828.1) is bewaard. De bodemvulling van de tonschacht bestaat uit bruine 
zandige klei met heel wat baksteenpuin en wat houtresten. Door het geringe aantal jaarringen, 
slechts 99, kon deze ton, vervaardigd uit hout gekenmerkt door een snellere groei, niet worden 
gedateerd.

Tonput spoomr. 232
De tonput is centraal in een afgerond rechthoekige constructiekuil van 1,35 bij 1 m geplaatst. 
De bodem van deze tonwaterput bevindt zich op 1,65 m T.A.W. Van de onderste ton (836.1), 
samengehouden door drie wissen, is het hout volledig bewaard, van deze erboven, die over de 
onderliggende schuift, slechts gedeeltelijk. De bodem van de tonput is opgevuld met een tot 
50 cm dik pakket van organische klei met o.a. touwresten, stukjes textiel, skeletresten van 
kleine krabbetjes, een tweetal kleine gevlochten mandjes en een kleine hoeveelheid ceramiek. 
Sommige ceramiekfragmenten uit deze bodemvulling passen aan fragmenten uit de 
bodemvulling van tonwaterput spoomr. 234. Hierboven ligt een 10 tot 20 cm dik laagje van 
zuiver beige zand waarop een steengoedkruik rust. De rest van de tonschacht is volgestort met 
baksteenpuin en met voorhanden zijnde sedimenten zonder specifieke kenmerken. Deze 
tonput snijdt vermoedelijk de insteek van tonput spoomr. 234. Tijdens het archeologisch 
onderzoek is deze tonput ingestort zodat niet alle informatie over de duigen kon ingewonnen 
worden. Het dendrochronologisch onderzoek suggereert een vellingsdatum voor de boom 
tussen 1422 en 1432. De jongste jaarring is van het jaar 1421.

Tonput spoomr. 234
De tonput is centraal in een ovale constructiekuil van 1,5 bij 1 m geplaatst. De tonschacht is 
niet zichtbaar in het opgravingsvlak in tegenstelling tot deze van de tonput spoomr. 232 er 
vlak naast. De bodem van deze tonput bevindt zich op 1,75 m T.A.W. Van de onderste ton
(843.1) is het hout volledig bewaard gebleven. Deze ton is samengesteld uit twaalf duigen die 
worden samengehouden door drie wissen. De kroosgroeven bevinden zich op zes cm van de 
duiguiteinden. Op één duig is een merk aangebracht in de vorm van een streep gekruist door 
vier evenwijdige streepjes. De twee tonnen erboven zijn reeds in de late middeleeuwen 
verwijderd. Op de bodem van de tonput bevindt zich een tot tien cm dik zandlaagje. Dit 
laatste is afgedekt met een eveneens ongeveer tien cm dik laagje bestaande uit zwarte 
organische klei dat een weinig ceramiek bevat en waarop zich een groot fragment van een 
kruik in rood aardewerk bevindt. De rest van de tonschacht is opgevuld met verspitte klei. De 
laatste jaarring op één van de duigen is deze van het jaar 1407, de vellingsdatum van de boom 
wordt gesitueerd tussen 1408 en 1428.

Tonput spoomr. 258
De tonput is tegen de korte wand van een rechthoekige constructiekuil van 1,8 m bij 0,75 m 
geplaatst. De constructiekuil is trapvormig uitgegraven en snijdt de constructiekuil van tonput 
259 (c f  infra). Op één plaats reikt de constructiekuil ruim 30 cm dieper ten behoeve van een



paal. De betekenis hiervan is niet duidelijk. De bodem van deze put bevindt zich op 1,70 m 
T.A.W. In het profiel van de tonschacht zijn duidelijk drie tonnen te herkennen. Van de 
onderste ton (888.1) is het hout bewaard, van de twee erboven blijft enkel het silhouet over. 
Op één van de duigen van de onderste ton is een onduidelijk merk aanwezig bestaande uit een 
horizontale en vertikale streep waarboven een maalteken is aangebracht. De kroosgroef 
bevindt zich op 5,5 cm van de duiguiteinden en op één duig waren drie boven mekaar 
geplaatste kroosgroeven aangebracht, respectievelijk op 5, 6 en 7 cm van het duiguiteinde. De 
onderste twee tonnen zijn opgevuld met zandige klei vermengd met veel baksteenpuin en 
houtresten, waaronder duigfragmenten, stokken en een bezem. Verder is ook de aanwezigheid 
van een schuimspaan, ook wel visspaan genoemd, en twee steengoedkruiken te vermelden. De 
jongste jaarring op de duigen van de onderste ton is van het jaar 1417, wat meteen ook de 
terminus post quem is voor de aanleg van deze tonput.

Tonput spoomr. 259
De tonput is geplaatst in een ovale, trapvormig uitgegraven, constructiekuil van 1,25 m bij 0,7 
m. De bodem van de waterput bevindt zich op 1,94 m T.A.W. Enkel de onderste ton (894.1) is 
bewaard gebleven. De kroosgroeven bevinden zich op 5,5 cm van de duiguiteinden. De twee 
tonnen erboven zijn reeds verwijderd in de late middeleeuwen, vermoedelijk bij het aanleggen 
van de waterput er onmiddellijk naast. Op één van de duigen is een merk aangebracht in de 
vorm van twee verbonden maaltekens. De ton wordt samengehouden door twee wissen. Op de 
bodem van de tonschacht bevindt zich een ongeveer vijftien cm dik zandpakket. De rest van 
de tonschacht is opgevuld met baksteenpuin, potscherven en zwartbruine klei die volledig 
door aardwormen is herwerkt. Voor deze ton kan enkel een terminus post quem worden 
voorgesteld, nl. 1402.

Tonput spoomr. 312
De tonnen, vermoedelijk twee, waren tegen de wand van een ovale constructiekuil van 1,4 m 
bij 1 m geplaatst. Deze constructiekuil snijdt deze van de tonwaterputten er onmiddellijk naast 
(spoomr. 330). De bodem van de tonput bevindt zich op 2,3 m T.A.W. Hout was niet bewaard 
en had zelfs geen sporen nagelaten. De tonschacht was hoofdzakelijk opgevuld met 
baksteenpuin. Op de bodem is echter wel wat ceramiek aangetroffen waaronder een intacte, 
met noppen versierde Siegburgkruik.

Tonput spoomr. 318
De tonput is min of meer centraal in een ovale en getrapt uitgegraven constructiekuil van 1,25 
m bij 0,85 m geplaatst. Enkel een groot deel (ongeveer 50 cm) van het hout van de onderste 
ton (961.1), samengesteld uit dertien duigen, is bewaard. De bodem van deze waterput bevindt 
zich op 2,00 m T.A.W. Op de bodem van de tonschacht bevindt zich een tien cm dik 
zandpakket. Dit wordt afgedekt door een veertig cm dik pakket van verspitte klei waarboven 
een pakket kleiig zand rust doorspekt met potscherven. De jongste jaarring op één van de 
duigen is uit het jaar 1397, wat meteen als terminus post quem kan worden gebruikt.

Tonput spoomr. 330
De tonnen zijn nabij de wand van een al te grote ovale constructiekuil van 2,2 m bij 1,2 m 
geplaatst. De meest noordelijke ton snijdt de andere ton. De bodem van de eerstgenoemde 
bevindt zich op 2,2 m T.A.W. Houtresten zijn bewaard tot 2,5 m T.A.W., maar deze plankjes 
waren niet meer geschikt voor een dendrochronologisch onderzoek. De bodem van de oudste



ton bevindt zich op 2,1 m T.A.W. en is opgebouwd uit platgelegde bakstenen. Ook de 
houtresten van deze ton waren niet meer geschikt voor een dendrochronologisch onderzoek.

Tonput spoomr. 366
De tonnen zijn in een langwerpige, trapvormig uitgegraven, constructiekuil van 1,5 bij 0,4 tot 
0,6 m geplaatst. De bodem van deze tonput bevindt zich op 1,60 m T.A.W. Enkel van de 
onderste ton (1088.1) is het hout bewaard. In één van de duigen, met kroosgroef op 4,5 cm 
van duiguiteinde, is een rond bomgat aangebracht. Verder werden ook twee merken 
vastgesteld: een maalteken en een Romeinse negen. Op de bodem van de tonschacht bevindt 
zich een tot dertig cm dik pakket van donkergrijze klei met nogal wat archeologisch materiaal 
zoals een haast intact fluitje in ceramiek en een bezem met wikkel63. De bovenliggende 
vullingspakketten zijn er ongetwijfeld snel ingebracht en bevatten enkel wat residueel 
materiaal. De jongste jaarring op één van de duigen is van het jaar 1431. De vellingsdatum 
van de boom wordt geplaatst tussen 1433 en 1443.

Tonput spoomr. 378
De ton is tegen de wand van een rechthoekige constructiekuil van 1,1 m bij 0,6 m geplaatst. 
De bodem van deze waterput bevindt zich op 1,85 m T.A.W. Daar deze put zich bevond onder 
een gracht is enkel het onderste gedeelte ervan bewaard gebleven. Op de bodem van de 
tonschacht bevindt zich een twee tot vijf cm dik zandlaagje dat afgedekt wordt door een 
ongeveer twintig cm dik laagje zware klei. Dit laatste bevatte o.a. een houten lepel. De 
houtresten vertoonde slechts 85 jaarringen zodat geen dendrochronologische datering 
mogelijk was. Deze ton (1130.1) was evenals twee voorgaande (792.1, 828.1) vervaardigd uit 
hout gekenmerkt door een snellere groei.

Tonput spoomr. 392
De tonnen zijn tegen één van de korte zijden van een rechthoekige, trapvormig uitgegraven, 
constructiekuil van 1,25 m bij 0,85 m geplaatst. De bodem van deze waterput bevindt zich op 
1,80 m T.A.W. Enkel het hout van de onderste ton (1139.1) is bewaard gebleven. Op de duig 
met een rechthoekig bomgat van 8,5 cm horizontaal bij 7,5 cm vertikaal, bevindt zich ook een 
merk in de vorm van een horizontale streep met vier parallelle vertikale streepjes. De 
kroosgroeven bevinden zich op zes cm van de duiguiteinden. Helemaal op de bodem van de 
tonschacht bevindt zich een zandig laagje van een vijftal cm dikte. Hierboven bevindt zich een 
tot vijfendertig cm dik pakket van grijszwarte zandige klei met wat baksteenpuin. De verdere 
opvulling van de ton is er duidelijk intentioneel ingebracht om het gat te dichten. De jongste 
jaarring is van het jaar 1403 en de vellingsdatum van de boom wordt gesitueerd tussen 1414 
en 1424.

Tonput spoomr. 418
De tonnen zijn centraal in een onregelmatige constructiekuil van 1,6 m bij 1,3 m geplaatst. De 
bodem van deze tonput bevindt zich op 2,15 m T.A.W. De schamele houtresten waren niet 
geschikt voor een dendrochronologisch onderzoek. De tonschacht is niet zichtbaar in het 
opgravingsvlak wat erop wijst dat de bovenste ton reeds in de late middeleeuwen werd 
verwijderd. De interpretatie van deze structuur als tonwaterput is niet helemaal zeker vermits 
in de opvulling de resten van een gebruik als beerput werden aangetroffen. Het is echter wel 
mogelijk dat een oorspronkelijk als waterput aangelegde tonput werd herbruikt als beerput.

63 Pieters 1995, 227, fig. 14.



Dit is echter niet hard te maken vermits het even goed om een van bij de aanvang als beerput 
ontworpen tonput kan gaan.
De beerputvulling werd parasitologisch onderzocht en leverde een inzicht in de hygiënische 
toestand van de gebruikers van deze latrine. Het betreft blijkbaar mensen met een naar onze 
normen gebrekkige hygiëne (onvoldoende wassen van de handen en van de bladgroenten voor 
het eten) die bovendien dicht bij schapen leefden64.

Tonput spoomr. 550
De tonput is centraal (?) in een rechthoekige constructiekuil van minstens 1,15 m bij 0,75 m 
geplaatst. De bodem van deze tonput bevindt zich op 2,16 m T.A.W. Van de onderste ton
(238.1) is enkel het onderste gedeelte van de duigen bewaard. Door het ontbreken van 
spinthout is door het dendrochronologisch onderzoek enkel een terminus post quem aan te 
leveren, nl. 1406. De vulling van de tonschacht is nogal uniform en bestaat vooral uit 
olijfbeige klei met wat verspreid baksteenpuin, houtskool en ceramiek. Bovenaan in de 
vulling bevindt zich een gebroken grijze pot.

Tonput spoomr. 555
De tonnen zijn centraal in een afgerond rechthoekige constructiekuil van 1,25 bij 0,9 m 
geplaatst. De bodem van deze tonput bevindt zich op 1,46 m T.A.W. Van de onderste ton
(249.1), met een hoogte van 72 cm, is het hout volledig bewaard, van deze erboven slechts 
gedeeltelijk. De tweede ton schuift in de onderste ton. De duigen van de onderste ton worden 
slechts door twee wissen samen gehouden. De wissen zijn vervaardigd uit es en wilg65. In één 
van de duigen bevindt zich een rechthoekig bomgat van 8 bij 7 cm dat nog steeds is afgedicht 
met het bomgatplankje. Wat verder in de duig bevindt zich in de as van het bomgat een ronde 
opening van twee cm doormeter waarin zich een tap bevindt. In de vulling van de tonschacht 
zijn twee zones te onderscheiden: de onderste ton en deze erboven. De bovenste vulling is 
nogal uniform en bestaat uit een bruine zandige vulling met wat verspreid baksteenpuin en 
ceramiek. De vulling van de onderste ton is in sterke mate organisch en is doorspekt met 
takken, twijgjes, bladeren en een duig. Helemaal op de bodem bevindt zich ook een houten 
kommetje.
De jongste jaarring op de duigen van de onderste ton is van het jaar 1380. Door de 
aanwezigheid van schors kan de vellingsdatum precies gesitueerd worden in de winter 1381- 
1382. Voor de fragmentarisch bewaarde ton (248.1) erboven wordt 1444 als terminus post 
quem weerhouden. Enkele duigen van deze laatste ton zijn echter gekenmerkt door een snelle 
groei en dus gekarakteriseerd door brede en weinig talrijke jaarringen. De duig uit de vulling 
werd eveneens onderworpen aan een dendrochronologisch onderzoek en leverde 1313 als 
terminus post quem op66.

Tonput spoomr. 556
In deze afgerond rechthoekige constructiekuil van 2,2 m bij 1,25 m zijn twee tonwaterputten 
aanwezig. Van slechts één echter, is de tonschacht onmiddellijk onder de huidige ploeglaag 
zichtbaar. Dit kan verklaard worden door een verschillende datering voor beide putten. 
Tijdens of voor de constructie van de meest recente tonput - deze die van bovenaf al zichtbaar 
is - zijn de bovenste tonnen van de te vervangen tonput uit de grond getrokken waardoor bij 
de opgraving de verkeerde indruk ontstaat dat het om een enkele tonput gaat met een

64 Bouchet 1995, 234-236.
65 De Groote 1998-1999, 46-47.
66 Houbrechts 1999, 24.



uitzonderlijk grote constructiekuil. Van de oudste tonput, verder de linkertonput genaamd, 
blijft enkel de vulling van de onderste ton (257.1) over. De bodem ervan bevindt zich op 1,98 
m T.A.W. en bestaat uit een geperforeerde bodemplaat van een ton met een diameter van 44- 
45 cm. Deze bodemplaat bestaat uit drie met deuvels verbonden planken. De middenste plank, 
uit ander hout vervaardigd dan de twee andere, is niet meer de oorspronkelijke. Behalve twee 
merken, een ingekrast en een ingebrand, wordt deze bodemplaat vooral gekenmerkt door een 
reeks perforaties. In de middenste plank zijn de gaten gekenmerkt door een geringere diameter 
en een meer onregelmatige vorm. De gaten zijn dus duidelijk met twee verschillende 
instrumenten (op twee verschillende momenten?) gemaakt. Verder bevindt zich in de plank 
met het ingebrand merk ook een kleine, rechthoekige, met een plankje afgedichte, opening. 
De duigen worden samengehouden door wissen uit es en wilg67. De bovenste vulling van deze 
ton bestaat uit beige klei gemengd met baksteenpuin die een onderste pakket van grijszwarte 
zandige klei afdekt. Dit laatste verwijst naar de gebruiksfase van de tonput. Hierin bevindt 
zich o.a. een tuitkan. De vellingsdatum voor de boom die het hout leverde voor de linkerton is 
gesitueerd tussen 1410 en 1420.
De rechtertonput reikt met zijn bodem een eind dieper en bevindt zich op 1,54 m T.A.W. De 
bovenste vulling van de tonschacht is vrij uniform en bestaat uit bruingrijze zandige klei met 
wat verspreid baksteenpuin. Naar onder toe bevat deze vulling meer as. De opvulling van de 
onderste ton bestaat haast volledig uit bakstenen en enkele potten. Bovenop deze grove 
puinlaag bevinden zich een aantal houten voorwerpen (lepel, bezem). Helemaal op de bodem 
bevindt zich een zandlaag waarin bakstenen zijn ingebed. De duigen van de onderste ton
(259.2), met een hoogte van 74 cm, worden samen gehouden door zes wissen uit wilg en es68. 
Op twee duigen van deze ton zijn merken aangebracht: op de duig met bomgat een cirkeltje 
van ongeveer drie cm doormeter en op een andere duig een Romeinse VI. Het bomgat is langs 
de buitenzijde afgedicht met een duig. Van de ton (259.1) erboven is het hout slechts 
gedeeltelijk bewaard.
Wat de datering van de rechterton betreft zijn twee data beschikbaar: een vellingsdatum tussen 
1474 en 1484 voor de onderste ton en een terminus post quem, 1446 voor de slechts 
gedeeltelijk bewaarde ton erboven. Het verschil tussen beide dateringen toont de relativiteit 
van de termini post quem aan.

Tonput spoomr. 592
De tonnen van deze put waren centraal in een afgerond rechthoekige constructiekuil van 1 m 
bij 1,3 m geplaatst. De bodem van de put bevindt zich op 1,71 m T.A.W. De opvulling van de 
tonschacht van de bovenste twee tonnen bestaat uit bruine zandige klei. De opvulling van de 
tonschacht van de onderste ton vertoont een opeenvolging van boven naar onder van bruine 
klei met houtresten over beige zand met schelpjes naar grijze zandige klei die op zijn beurt op 
beige zand rust. Het lijkt erop alsof het probleem van een vervuilde putbodem werd opgelost 
door er opnieuw een pak zuiver zand boven te storten. Dit proces kon natuurlijk niet oneindig 
herhaald worden want eens raakt de put opgevuld. Zowel de grijze zandige klei als de bruine 
klei met houtresten verwijzen naar perioden van gebruik van de waterput. Van de onderste ton
(1428.2) is het hout volledig bewaard, van deze erboven (1428.1) slechts gedeeltelijk. Deze 
laatste is gedeeltelijk in de onderste ton geschoven. De duigen van de onderste ton worden 
samen gehouden door zes wissen. Minstens één van deze was in hazelaar69. Eén duig vertoont 
een min of meer vierkant bomgat. Op dezelfde duig is tevens een merk aangebracht. Het

67 De Groote 1998-1999, 47-48.
68 De Groote 1998-1999, 47-48.
69 De Groote 1998-1999,49.



betreft een liggend kruis waaraan op één uiteinde twee boven elkaar geplaatste maaltekens 
zijn verbonden. Voor deze tonput staan twee data ter beschikking: een vellingsdatum tussen 
1422 en 1432 voor de onderste ton en een terminus post quem, nl. 1403 voor de gedeeltelijk 
bewaarde ton erboven.

Tonput spoomr. 655
Twee naast mekaar geplaatste tonnen bevinden zich tegen de wand van een onregelmatige 
constructiekuil van 1,55 m bij 1 tot 1,2 m. De bodem van de meest noordelijke ton bevindt 
zich op 2,14 m T.A.W., deze van de ton ernaast op 2,2 m T.A.W. Twee tonnen zijn nodig om 
het toenmalige oppervlak te bereiken. Van beide tonnen zijn slechts schamele houtresten 
bewaard die niet volstaan voor een dendrochronologisch onderzoek. De vulling van beide 
tonschachten is gelijkaardig: op de bodem een 20 tot 30 cm dik latrinair depot afgedekt met 
een vulling van grijze klei met redelijk wat houtskool. Het feit dat beide tonnen mooi naast 
mekaar zijn geplaatst en er in de opvulling van de constructiekuil geen o versnijdingen konden 
worden gedetecteerd, maakt aannemelijk dat ze geconcipieerd waren om gelijktijdig te 
functioneren. Twee op gelijkaardige wijze tegen mekaar geplaatste tonnen, opgevuld in de 
16de eeuw, werden o.a. ook aangetroffen te Exeter (GB)70.
De latrinaire vulling doet voor deze tonnen uit Walravenside de vraag rijzen naar de functie 
van deze structuren. Het zou inderdaad kunnen gaan om tonlatrines en niet om 
tonwaterputten, maar dit is niet hard te maken. Het is even goed mogelijk dat het buiten 
gebruik gestelde tonwaterputten betreft die naderhand als tonlatrine werden herbruikt. Deze 
laatste hypothese lijkt echter minder waarschijnlijk.

Tonput spoomr. 657
De twee tonnen zijn centraal in een ronde constructiekuil van 0,9 m doormeter geplaatst. De 
bodem van de waterput bevindt zich op 2,6 m T.A.W. Enkel van de onderste ton is het hout 
helemaal onderaan bewaard. Dit is echter niet voldoende voor een dendrochronologische 
analyse. De opvulling van de tonschacht bestaat haast volledig uit zwart zand vermengd met 
kleibrokjes en baksteenbrokjes. Dit zwart zand gelijkt sterkt op de afdekkende ploeglagen. 
Helemaal op de bodem bevindt zich een laag slordig neergelegde bakstenen.

Tonput spoomr. 659
De tonnen van deze put waren centraal in een afgerond vierkantige constructiekuil van 1,3 m 
zijde geplaatst. De bodem van de put bevindt zich op 1,23 m T.A.W. De vulling bestaat bijna 
volledig uit een heterogene kleiige vulling die er plots lijkt ingebracht te zijn. Enkel de 
onderste veertig cm van de tonschacht is opgebouwd uit grijszwarte, zandige klei met nogal 
wat houtresten. Deze laag verwijst duidelijk naar de periode van gebruik van deze waterput. 
Helemaal onderaan bevindt zich een bodemfragment van een kruik in grijs aardewerk. Van de 
onderste ton (1723.1) is het hout volledig bewaard, van deze erboven slechts gedeeltelijk. De 
duigen van de onderste ton variëren in lengte van 72 tot 74,5 cm. De ton, samengesteld uit 
veertien duigen, had een doormeter van om en bij de 60 cm. Het uitzonderlijk groot, 
rechthoekig bomgat van 27-28 cm bij 18 cm liep door over drie duigen. Deze grote opening 
was voor de hergebruik van deze ton als waterputbeschoeiing afgedekt met een grote lap leder 
die op de ton was genageld. In de zone van het bomgat zijn twee merken aanwezig. Eén ervan 
is minder duidelijk en lijkt wat afgesleten en het andere, in de vorm van een vier in 
spiegelbeeld, lijkt doorsneden door het bomgat. Deze laatste vaststelling laat vermoeden dat

70 Allan & Morris 1984, 309-316.



dit abnormaal groot bomgat samengaat met een mogelijke gebruikswijziging van deze ton, 
van transport van vloeistoffen of natte producten naar een transport van stukgoederen. Een ton 
met een gelijkaardig groot bomgat, aangetroffen te Frankfurt (Oder), werd vermoedelijk 
gebruikt voor het transport van stukgoederen71.
De jongste jaarring op de duigen van de bovenste ton (1717.1) is van het jaar 1390 wat 
meteen ook de terminus post quem is. Voor de onderste ton kan de vellingsdatum gesitueerd 
worden tussen 1420 en 1440. De recentste jaarring is van het jaar 1413.

Tonput spoomr. 663
De tonput is tegen de wand van een afgerond rechthoekige constructiekuil van 1,9 m bij 1,2 m 
geplaatst. De constructiekuil is getrapt uitgegraven. De bodem van de tonput bevindt zich op 
1,57 m T.A.W. De vulling van de tonschacht bestaat uit bruine heterogene zandige klei met 
wat schervenmateriaal en organisch materiaal o.a. fragmenten van duigen. Een 
dendrochronologische onderzoek van deze bleef zonder resultaat. Helemaal onderaan op de 
bodem bevindt zich een tot tien cm dik zandpakket. Enkel van de onderste ton (1730.1) is het 
hout bewaard gebleven. De ton met een hoogte van ongeveer 70 cm72 en een grootste 
diameter van ongeveer 60 cm, is samengesteld uit vijftien duigen die samen worden gehouden 
door zeven wissen. Eén van de duigen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een min 
of meer vierkantig (acht cm horizontaal bij negen cm vertikaal) bomgat. Langs de kant van 
het bomgat zijn op de ton in drie zones merken ingekrast. Deze lopen door over vier duigen en 
zijn vermoedelijk door de verschillende generaties die mekaar overlappen niet te ontwarren. 
Enkel een kruis, een cirkel en een aantal horizontaal geplaatste maaltekens zijn te 
individualiseren binnen het geheel. Het dendrochronologisch onderzoek leverde voor deze ton 
enkel een terminus post quem op, nl. 1441. Voor de duigen uit de vulling werd geen datering 
bekomen via het dendrochronologisch onderzoek73.

Tonput spoomr. 681
De tonput74 lijkt min of meer centraal in een constructiekuil gezet waarvan de omtrek niet 
helemaal duidelijk kon worden bepaald. De bodem van de waterput bevindt zich op 1,84 m 
T.A.W. Enkel het hout van de onderste ton (1770.1) is bewaard. Twee onderzochte wissen 
zijn in es75. De jongste jaarring is van het jaar 1425 en de vellingsdatum van de boom kan 
tussen 1429 en 1439 worden gesitueerd. Deze tonput dankt zijn belang o.a. aan zijn specifieke 
ligging, nl. vermoedelijk binnen de kapel van Walraversijde. In dit opzicht is de 
vellingsdatum van de boom bijzonder interessant. Uit het feit dat Jan van Vassenare, 
overleden in 1438, er is begraven76, kan men afleiden dat de kapel tenminste in 1438 reeds 
was gebouwd. Dit zou impliceren, indien de tonput verband houdt met de bouw van de kapel 
of eraan voorafgaat, dat er geen lange periode is verlopen tussen het kappen van de boom en 
het aanwenden van de ton als waterputaflijning. De opvulling van de tonschacht bestaat 
helemaal onderaan uit zwarte, zandige klei die heel wat kikkerresten bevat en waarboven zich 
een vijf tot tien cm dikke laag organisch materiaal (mest?) bevindt. De bovenste opvulling van 
de tonschacht is grijs en zandig en bevat naast kalkmortel en glas, ook heel wat

71 Huth 1975, 39.
72 De ton is niet echt volledig bewaard, bovenaan ontbreekt een klein gedeelte van de duigen.
73 Houbrechts 1999, 24.
74 Deze tonput is niet aangeduid op fig. 1 vermits deze werd aangetroffen in de zone van de kapel van 
Walraversijde, een 200-tal m ten westen van de opgegraven zone.
75 De Groote 1998-1999, 49-50.
76 English 1960,230.



dakpanfragmenten. Dit is de eerste keer dat te Walraversijde in een laatmiddeleeuwse context 
heel wat fragmenten van dakpannen zijn aangetroffen.

Tonput spoomr. 709
De tonput is min of meer centraal in een ovale constructiekuil van 1,6 m bij 0,85 m geplaatst. 
De bodem van deze waterput bevindt zich op 2,40 m T.A.W. en bestaat uit een laag keurig 
binnen de ton geplaatste bakstenen. Van de onderste ton (1845.1) zijn de duigen gedeeltelijk 
bewaard. Deze ton is volgens het dendrochronologisch onderzoek mogelijkerwijze van Zuid- 
België afkomstig77. De jongste jaarring op de duigen is van 1364, jaartal dat als terminus post 
quem kan worden weerhouden. Minstens twee tonnen zijn nodig om het toenmalig oppervlak 
te bereiken. De opvulling van de tonschacht bestaat uit ingebracht materiaal om deze te 
dempen. Onderaan werd een kruik aangetroffen.

Tonput spoomr. 712
De tonput is centraal in een ovale constructiekuil van 1,25 bij 0,9 m geplaatst. De bodem van 
deze waterput bevindt zich op 2,15 m T.A.W. Van het hout van de onderste ton blijven enkel 
wat povere restanten over die niet volstaan voor een dendrochronologisch onderzoek. De 
vulling van de tonschacht bestaat uit grijze redelijk homogene klei met steenkoolbrokken. Op 
de bodem bevindt zich een pakket ceramiek.

Tonput spoomr. 721
De tonput bevindt zich centraal in een rechthoekige constmctiekuil van 1,1 m bij ? Deze 
constructiekuil wordt in elk geval gesneden door de insteek van de bakstenen waterput er 
onmiddellijk naast. De bodem van de tonwaterput bevindt zich op 1,08 m T.A.W., ruim 90 cm 
dieper dan deze van de bakstenen waterput. Vier tonnen zijn nodig om tot aan het 
middeleeuwse oppervlak te geraken. Van drie tonnen is het hout nog bewaard. De duigen van 
deze drie tonnen worden samen gehouden door zestien hoepels waarvan er een aantal 
gegroepeerd voorkomen. De bovenste ton (1888.1) met een maximale diameter van 67 cm, is 
samengesteld uit 18 onvolledig bewaarde duigen. Op deze ton zijn noch merken noch 
bomgaten vastgesteld. Wel werden in 4 duigen van de bovenste ton, aan de onderkant buiten 
het door de kroosgroeven afgebakende gedeelte, 11 perforaties vastgesteld. Een ton met op 
dezelfde wijze geperforeerde duigen werd aangetroffen op het Mijnplein te Oostende78. Deze 
gaten houden verband met een bodemversteviging die met tappen was vastgehecht onder de in 
de kroosgroeven gevatte bodemplaat79. De middenste ton (1891.1) met een diameter van 61 
cm is opgebouwd uit 15 op 36 cm lengte afgekapte duigen. Op twee van deze is een merk 
aanwezig. De onderste ton (1893.1) met een maximale diameter van 61 cm is samengesteld 
uit 15 duigen met een lengte van 72, 5 tot 73, 5 cm. Eén van deze is voorzien van een bomgat 
(8 cm horizontaal bij 7,5 cm vertikaal) en een aantal ingekerfde merken: drie in mekaar 
grijpende cirkeltjes van ongeveer drie cm diameter in de nabijheid van een dunne horizontale 
lijn, drie lijntjes die op een punt samenkomen en een horizontale streep op één uiteinde 
verbonden met een horizontaal geplaatst maalteken en op een ander met een onder een hoek 
van 45° graden geplaatst streepje. Dergelijke kleine cirkeltjes komen ook voor als merk op 
tonnen uit de periode 2de helft 14de-lste helft 16de eeuw opgegraven te Heist80. De opvulling 
van deze tonput is zeer homogeen en bestaat, op het onderste zandpakket na dat nogal wat

77 Houbrechts 1999, 7-8.
78 Pieters et al. 1995a, p. 191, fig. 7.
79 Taransaud 1976, 29.
80 Hillewaert 1989, 85.



glasresten bevatte, uit gereduceerde klei vermengd met natuursteen en baksteenpuin. Hier en 
daar bevindt zich ook een duig in de opvulling van de tonschacht. Voor een duig in de vulling 
van de onderste ton kon geen datum worden voorgesteld op basis van het 
dendrochronologisch onderzoek.
De duigen van alle drie de tonnen werd dendrochronologisch geanalyseerd. Voor de bovenste 
ton wordt 1424 als terminus post quem voorgesteld, eventueel zelfs 1430. Van de middenste 
ton kan de kapdatum van de boom gesitueerd worden tussen 1413 en 1423, met een jongste 
jaarring uit 1412. De jongste jaarring op duigen van de onderste ton is uit het jaar 1416, wat 
neerkomt op een vellingsdatum tussen 1418 en 1438.

Tonput spoomr. 745
Deze tonput bevindt zich vlak naast een waterput in baksteen. De insteek van deze laatste 
snijdt zonder twijfel de insteek van de tonwaterput, zodat als hypothese kan aangenomen 
worden dat de bakstenen waterput zijn houten voorganger op deze plaats heeft vervangen. In 
grondplan kan de constructiekuil van de tonput echter niet goed worden onderscheiden van 
een veel grotere, met klei opgevulde kuil waarin de tonput is aangelegd. De bodem van deze 
waterput bevindt zich op 1,97 m T.A.W. Van de onderste ton (2140.1) is het hout volledig 
bewaard, van deze (2138.1) erboven, die ongeveer vijf cm in de onderste ton inschuift, slechts 
gedeeltelijk. De duigen van de onderste ton zijn opmerkelijk slap in vergelijking met de 
duigen van de andere tonputten. Elf duigen samengehouden door drie wissen vormen een ton 
met een maximale diameter van 52 cm. Op één van de duigen is een merk in de vorm van een 
'Griekse i' aangebracht. Helemaal op de bodem van de tonput komt een tien cm dik laagje 
zand voor. Dit zand is er ongetwijfeld bij de aanleg van de put ingebracht. Hierboven bevindt 
zich een ongeveer twintig cm dikke laag van zwarte klei die overeenstemt met de periode van 
gebruik van de put. Naar boven toe bevinden zich in de vulling o.a. ook nog wat duigen.
Ook deze tonput is chronologisch bijzonder interessant. Hij wordt doorsneden door de insteek 
van de bakstenen waterput ernaast, hij wordt afgedekt door een bevloering in baksteen en 
doorsnijdt de uitbraaksporen van een oudere fase van het gebouw waar deze put vermoedelijk 
mee is geassocieerd. Deze tonput levert drie dateringen. De duigen van de bovenste ton geven 
142981 als terminus post quem. De duigen van de onderste ton verschaffen een vellingsdatum 
tussen 1442 en 1452 en de jongste jaarring dateert uit het jaar 1436. De duigen uit de vulling 
hebben een jongste jaarring uit 1457 die te correleren valt met een vellingsdatum tussen 1466 
en 1476.

Tonput spoomr. 766
De tonschacht is gesitueerd in een hoek van de grofweg vierkante constructiekuil van 1,05 m 
bij 0,9 m. De bodem van deze tonput bevindt zich op 2,67 m T.A.W. Van de duigen van deze 
ton (2119.1) is slechts het onderste gedeelte bewaard. De opvulling van de tonschacht bestaat 
van boven naar onder uit een met baksteenpuin gemengde aslaag die bovenop een pakket 
beige zand ligt. Dit laatste is er ongetwijfeld ingebracht bij de constructie van de waterput en 
was vermoedelijk bedoeld als filter. De duigen leveren een vellingsdatum op tussen 1426 en 
143182.

Tonput spoomr. 767
De tonnen van deze put zijn centraal in een ronde constructiekuil met een doormeter van 
ongeveer 0,9 m geplaatst. De bodem van de tonput bevindt zich op 2,02 m T.A.W. Het hout

81 Houbrechts 1999, 24.
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van de onderste ton (2200.1) is volledig bewaard. De ton is samengesteld uit dertien duigen 
met een lengte van 72-73 cm en heeft een maximale diameter van 55 cm. Op de duig met het 
vierkantig bomgat (7.5 cm bij 8 cm) is geen merk aangebracht. Op één van de andere duigen 
staat echter wel een merk. De tonschacht van deze waterput was nog grotendeels als een holte 
in de bodem achtergebleven, in zoverre dat iemand tijdens de opgraving bij het schaven er 
plots tot aan de knie is ingezakt. Voor deze ton kan enkel een terminus post quem worden 
voorgesteld, nl. 1366.

Tonput spoomr. 792
Deze ton bezit onderaan een minimale insteek die slechts enkele cm ruimer is dan de ton zelf. 
De bodem van de put bevindt zich op 2,11 m T.A.W. De put bestond dus uit minstens twee 
opeengestapelde tonnen. De bovenste ton is vroeger reeds gerecupereerd zodat enkel de 
onderste ton (2072.1) voor studie bewaard is. Deze ton is samengesteld uit vijftien duigen met 
een lengte van 72-73 cm die samen een ton met een maximale doormeter van 58 cm vormen. 
Om het bomgat (negen cm horizontaal bij acht cm hoog) af te dekken is langs de buitenzijde 
van de ton een halve bodemplaat (2077.1) met een diameter van ongeveer 50 cm geplaatst. Op 
deze plaat zijn heel wat lijnen ingekerfd die een complex merk of een generatie van merken 
vormen. Op twee van de duigen zijn ook merken aangebracht : een fijne, horizontaal 
geplaatste T (?) en een horizontale streep met twee haakse en twee schuine strepen 
aangebracht op de duig met het bomgat. In de opvulling van de tonschacht zijn drie eenheden 
te onderscheiden: een homogeen blauwgrijs zandpakket onderaan afgedekt door een 
zwartgrijs zandig pakket met heel wat organisch materiaal w.o. een schoen en tenslotte boven 
in de ton een bruin organisch pakket vermengd met baksteenpuin. De jongste jaarring is van 
1401 en de vellingsdatum van de boom wordt geplaatst tussen 1412 en 1422.

Tonput spoomr. 799
De tonnen van deze put zijn centraal in een rechthoekige constructiekuil van 1 m bij 0,75 m 
geplaatst. De bodem van de tonput bevindt zich op 1,77 m T.A.W. Het hout van de onderste 
ton (2124.1) en een kleine helft van dit van de ton (2123.1) erboven is bewaard gebleven. 
Deze laatste is een flink stuk in de onderste ton geschoven. De onderste ton is samengesteld 
uit 15 duigen van 74 cm lengte en heeft een maximale diameter van ongeveer 64 cm. Op de 
duig met het bomgat en op een aangrenzende duig is een merk aangebracht. Aan de buitenkant 
van de onderste ton bevindt zich een geïsoleerde duig. De opvulling van de onderste ton is 
zeer sterk organisch van aard en bevat naast takken en twijgen ook een aantal houten 
voorwerpen als een schop, een kam en een boetnaald, terwijl deze erboven opgevuld is met 
bruine zandige klei die een kleine hoeveelheid schervenmateriaal bevat. Onderzoek van de 
zeefstalen uit de onderste vulling van deze ton door A. De Groote heeft naast een ganse trits 
houtsoorten ook de aanwezigheid van heel wat kersen- of kriekenpitten en stukjes textiel 
aangetoond83. Dit maakt een hergebruik van deze tonwaterput als ondergrondse container voor 
een latrine aannemelijk.
Voor deze tonput werden drie data bekomen via dendrochronologisch onderzoek. De jongste 
jaarring op de duigen van de bovenste ton is van het jaar 1391, wat neerkomt op een 
vellingsdatum tussen 1404 en 1414. Voor de duigen van de onderste ton kon enkel een 
terminus post quem worden bekomen, nl. 1398. De duig (2126.1) aan de buitenkant van de 
onderste ton heeft 1406 als jongste jaarring wat neerkomt op een vellingsdatum voor de boom 
tussen 1407 en 1417.

83 De Groote 1998-1999, 58-67.



Tonput spoomr. 810
De tonnen van deze put waren centraal in een ronde constructiekuil met een doormeter van 0,8 
tot 0,9 m geplaatst. Vermits de tonschacht niet zichtbaar is in grondplan, zijn de bovenste 
tonnen van de put reeds vroeger gerecupereerd, vermoedelijk bij het buiten gebruik stellen van 
deze waterput. Bijgevolg is ook enkel het hout van de onderste ton (2133.1) bewaard. Deze 
ton is samengesteld uit vijftien duigen met een lengte van 71-73 cm en heeft een maximale 
diameter van 59 cm. Op drie van de duigen zijn merken aanwezig, o.a. op deze met het 
bomgat (negen cm hoog bij tien (?) cm breed). Het bomgat werd afgedicht met een plankje
(2134.1) dat er was op genageld. De bodem van de put bevindt zich op 1,86 m T.A.W. Op de 
bodem van deze tonput bevindt zich een laag grijze humeuze klei van ongeveer 30 cm dikte. 
Hierboven bevindt zich duidelijk gestratificeerd zand waarin tijdens de opgraving een aantal 
knaagdierskeletjes (?) werden opgemerkt. Deze tonput is strati grafisch afgedekt door de 
loopniveautjes van de oudste fase van een gebouw in deze zone en is derhalve vanuit 
chronologisch standpunt bijzonder interessant. De jongste jaarring op de duigen dateert uit 
1380 en de vellingsdatum is gesitueerd tussen 1401 en 1421.

Tonput spoomr. 812
De ton is geplaatst in een min of meer ovale, getrapt uitgegraven constmctiekuil van 1,1 m bij 
0,6 m. De bodem van de put bevindt zich op 2,40 m T.A.W. Het hout van de ton (2145.1) is 
slechts gedeeltelijk bewaard. De duigen zijn nog amper 58 cm lang. De ton met een maximale 
diameter van 59 cm, is samengesteld uit 15 duigen die samen worden gehouden door vijf 
wissen. In één van de duigen was een schuin geplaatst vierkant bomgat van 7,5 cm zijde 
aanwezig. Op dezelfde duig zijn enkele ingekerfde lijnen aanwezig die aan een merk doen 
denken. De tonschacht is opgevuld met heterogene bruine zandige klei die een 
gesedimenteerde vulling op de bodem van de put afdekt. De put bevindt zich binnen het 
verlaagde gedeelte van een gebouw en steekt boven de loopniveautjes in dit gebouw uit. Via 
het dendrochronologisch onderzoek kon voor deze tonput enkel een terminus post quem 
worden bekomen, nl. 1398.

Tonput spoomr. 822
De ton is geplaatst in een minimale constmctiekuil die haast aansluit met de ton zelf. De 
bodem van de tonput bevindt zich op 2,63 m T.A.W. De duigen van de ton (2170.1) zijn op 
een aantal cm na volledig bewaard. De ton met een maximale diameter van 60 cm is 
samengesteld uit 15 duigen. Eén van deze is gekenmerkt door een nagenoeg vierkant bomgat 
van 7,5 cm horizontaal op 7 cm vertikaal. Op dezelfde duig vormen een aantal ingekerfde 
lijnen een merk. De tonschacht is opgevuld met heterogene opeenvolging van lagen die er 
vermoedelijk bij het afdanken van de put zijn ingestort. Enkel de bodemvulling bestaande uit 
zwarte humeuze klei verwijst naar de periode van gebruik. Deze tonput bevindt zich evenals 
tonput 812 binnen het verlaagde gedeelte van een gebouw. Hij steekt eveneens een eindje 
boven de loopniveautjes uit. De jongste jaarring dateert uit 1412 en de vellingsdatum wordt 
gesitueerd tussen 1413 en 1433.

Tonput spoomr. 847
De tonput is tegen de wand van een rechthoekige constmctiekuil van 1, 1 m bij ? geplaatst. De 
constmctiekuil kan waargenomen worden tot op 3,3 m T.A.W. De bodem van deze tonput 
bevindt zich op 1,72 m T.A.W. Enkel het hout van de onderste ton (2213.1) is nog aanwezig 
in de bodem. De tonnen erboven werden reeds gerecupereerd bij het buiten gebruik stellen



van de put. Dit is af te leiden uit het feit dat in de constructiekuil wel hout van wissen bewaard 
is, maar niet van de tonnen zelf die normaal uit beter hout zijn vervaardigd zijn en dus zouden 
moeten bewaard zijn indien ze niet waren weggenomen. De bewaarde ton met een maximale 
doormeter van 51 cm, is samengesteld uit 13 duigen met een lengte van 76 cm. Slechts op één 
duig werd een merk (?) vastgesteld en dan nog wel aan de binnenzijde. Het betreft een 
ingekerfde V onder of boven één van de kroosgroeven die zich op zes cm van het uiteinde van 
de duigen bevinden. De opvulling van de tonschacht is op te splitsen in drie delen: een 
onderste vulling van baksteenpuin en nogal wat organisch materiaal zoals hout en leder, een 
pakket heterogene klei en een meer dan 1 m dik pakket van gedeeltelijk verkoolde 
veenbrokjes en visgraten. Dit laatste is er duidelijk ingebracht om na het recupereren van de 
duigen van de bovenste tonnen het resterend gat te dichten. Bij het organisch materiaal van de 
bodemvulling bevinden zich verschillende houten voorwerpen: een fluit (?), een getand stokje, 
een maatstok, een fragment van een boetnaald en een stokje met een er rond gewikkelde vod. 
De jongste jaarring dateert uit 1411 en de kapdatum van de boom wordt gesitueerd tussen 
1412 en 1422.

Tonput spoomr. 856
De ton is geplaatst in een rechthoekige constructiekuil van 1,05 m bij 0,55 m. De bodem van 
de put bevindt zich op 2,49 m T.A.W. De tonschacht is haast volledig opgevuld met beige 
kleiig zand gemengd met baksteengruis, een opvulling die karakteristiek is voor 
uitbraaksporen van muren. Enkel onderaan bevindt zich wat kleiig zand dat refereert naar de 
periode van gebruik van de waterput. Helemaal onderaan bevindt zich beige zand. Deze 
tonput houdt vermoedelijk verband met een reeks paalsporen in de onmiddellijke omgeving. 
Ongeveer de helft van het hout van de onderste ton (2225.1) is bewaard. Deze ton met een 
maximale diameter van 55 cm, is samengesteld uit 13 duigen. Op één ervan, niet deze met het 
bomgat (8 cm horizontaal bij 7 cm vertikaal), is een merk aangebracht. Het betreft vier 
parallelle streepjes gevolgd door een V. Dit merk doet aan een Romeinse negen denken. 
Normaal verwacht men echter de eenheden achter het vijftal. Een op een dergelijke manier 
gevormde acht is ook aangetroffen op de daksporen van de dakconstructie van de schuur van 
de abdij Ter Doest84. In deze context betrof het wel degelijk een telmerk. De jongste jaarring 
op de duigen is van het jaar 1397, wat meteen ook een terminus post quem oplevert.

Tonput spoomr. 864
De ton is centraal in een nauw aansluitende constructiekuil geplaatst. De tonwaterput is echter 
grotendeels vernield bij het graven van een vroeg-modeme perceelsgracht. Van de ton
(2243.1) zijn slechts zes duigen in situ bewaard. Eén van deze is gekenmerkt door een bomgat 
van 9 cm horizontaal bij 7,5 cm vertikaal. De bodem van de tonput is op 2,42 m T.A.W. 
gesitueerd. De bodemvulling van de ton bestaat uit een laag bruin overwegend organisch 
materiaal. Ondanks dat enkele duigen bewaard zijn is geen dendrochronologische datering 
mogelijk gebleken.

Tonput spoomr. 922
De ton is tegen de wand van een ovale constructiekuil van 1, 6 m bij 1, 1 m geplaatst. De 
bodem van de waterput bevindt zich op 2, 94 m TAW. Van de ton (2841.1) zijn enkel 
ongeveer 20 cm lange duigfragmenten bewaard gebleven. Deze tonput reikt niet tot in de 
onderliggende natuurlijke sedimenten, maar reikt met zijn bodem tot in een opgevulde kuil.

84 Delaey 1998,9.



Als het een waterput betreft zal de kwaliteit van het water in elk geval van bedenkelijke 
kwaliteit geweest zijn. Voor deze fragmentarisch bewaarde duigen kon via een 
dendrochronologisch onderzoek geen datering worden bekomen85.

Tonput spoomr. 978
De tonput is geplaatst tegen één van de korte wanden van een rechthoekige constructiekuil 
van 1, 1 m bij 0,85 m. De bodem van de put bevindt zich op 2,15 m T.A.W. Enkel van de 
onderste ton (2495.1) is het hout bewaard. Het betreft een ton met een maximale diameter van 
61 cm, samengesteld uit zestien duigen met een lengte van 73-75 cm die worden samen 
gehouden door zes wissen. Op de duig met het bomgat (9 cm horizontaal bij 7,5 cm vertikaal) 
is ook een merk aangebracht. Dit loopt door op de aangrenzende duig en is te omschrijven als 
een horizontale lijn met aan één uiteinde twee parallelle en korte, haaks gepositioneerde lijnen 
en aan het andere uiteinde twee parallelle ten opzichte van de hoofdlijn schuin geplaatste 
lijnen. Ten behoeve van een hergebruik als waterputbeschoeiing is het bomgat afgedicht met 
een fragment van een bodem- of dekselplaat (2494.1) waarop eveneens een merk is 
aangebracht. Dit bestaat uit drie parallelle lijnen die een vierde lijn haaks snijden. De 
tonschachtvulling bestaat van boven naar onder uit grijs zand met een weinig baksteenpuin, 
een bruine mestachtige vulling die op zijn beurt grijs zand vermengd met baksteenpuin afdekt. 
De jongste jaarring dateert uit het jaar 1414 en de kapdatum wordt gesitueerd tussen 1415 en 
1425.

Tonput spoomr. 980
Vermits de tonschacht vlak in de hoek van sleuf 97/1 is gesitueerd, is de vorm van de 
constructiekuil niet gekend. De bodem van de tonwaterput bevindt zich op 1,61 m T.A.W. 
Van de twee onderste tonnen is het hout volledig bewaard. De bovenste ton (2504.1) met een 
maximale diameter van 51 cm is samengesteld uit 13 duigen van 73 tot 74,5 cm lengte. Eén 
van deze vertoont een merk in de vorm van een maalteken. De onderste ton (2505.1) met een 
maximale diameter van 59 cm is samengesteld uit vijftien duigen met een lengte van 72,5 tot
73,5 cm. Eén van deze vertoont naast een vierkant bomgat van 7,5 cm zijde ook een ingekerfd 
merk. Dit bomgat was ten behoeve van het gebruik als waterput afgedicht met een fragment 
van een duig (2506.1) waarop eveneens een merk was ingekerfd. Van twee wissen werd de 
houtsoort bepaald: hazelaar86. De opvulling van de tonschacht is van boven naar onder 
samengesteld uit: bruine zandige houtskoolrijke klei die een beige zandige lens met wat 
baksteenpuin bevat en die een homogeen pakket van grijs kleiig zand met heel wat 
kalkmortelfragmenten afdekt. Dit laatste pakket is meer dan één m dik en bevat onderaan, 
helemaal op de bodem van de put twee potten waaronder een kruik met een aangeknoopt 
touw. Voor de bovenste ton kon enkel een terminus post quem worden bekomen, nl. 1403. 
Voor de onderste ton was de jongste jaarring uit het jaar 1394, wat neerkomt op een 
vellingsdatum van de boom tussen 1396 en 1406.

Tonput spoomr. 1041
De tonput is min of meer centraal in een ovale constructiekuil van 1,3 m bij 1 m geplaatst. De 
bodem van deze waterput bevindt zich op 2,03 m TAW. Enkel van de onderste ton (2600.1) is 
nog hout bewaard. De bodem van de tonput bestaat uit een laag natuursteen. Hierboven 
bevindt zich een ongeveer twintig cm dik pakket zwartgrijze zandige klei dat overeenstemt 
met de gebruiksfase van de waterput en waarboven zich een aantal duigresten bevinden. De
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rest van de opvulling van de tonschacht is hoofdzakelijk kleiig van aard en is er bewust 
ingebracht bij het buiten gebruikstellen van de put. De slechts gedeeltelijk bewaarde onderste 
ton bestond uit twaalf duigen. Twee dendrochronologische dateringen werden bekomen: één 
op de duigen van de onderste ton en één op de duigen uit de opvulling. Het betreft een 
terminus post quem: 1376 voor de duigen uit de opvulling. Voor de duigen van de ton is de 
jongst bewaarde jaarring van het jaar 1390 en het spint begint in het jaar 138487.

Tonput spoomr. 1186
De tonput is centraal in een circulaire constructiekuil met een doormeter van 1, 35 tot 1, 45 m 
geplaatst. De tonschacht is bovenaan in de constructiekuil niet meer te zien. De bodem van 
deze waterput bevindt zich op 1, 85 m TAW. Van de onderste ton (2851.1) is het hout 
volledig bewaard. Het betreft een ton met een maximale diameter van 60 cm, samengesteld uit 
vijftien duigen van 74-75 cm lengte en bij mekaar gehouden door 5 wissen. Eén van de duigen 
vertoont een merk en een andere heeft een vierkantig bomgat van 8, 5 cm vertikaal bij 7, 5 cm 
horizontaal. Van de ton erboven blijven in situ enkel een aantal wissen over. Dit betekent dat 
bij het buiten gebruik stellen van deze tonwaterput de tonnen op de onderste na werden 
gerecupereerd. De duigen werden gewoon uit de grond getrokken zodat de wissen 
achterbleven. Deze laatste tonput was over de onderste heen geschoven. Het hout van de 
onderste ton reikt ruim vijftien cm dieper dan de bakstenen vloer die in de put werd 
aangebracht. Boven de bakstenen vloer bevindt zich een tien cm dik zandpakket dat op zijn 
beurt wordt afgedekt door een 40 cm dikke laag van zwartgrijs kleiig zand met veel organisch 
materiaal. In deze laag bevonden zich een aantal houten voorwerpen (kommetjes, schalen). De 
vulling grofweg boven de onderste ton bestaat uitsluitend uit zware verspitte klei en getuigt 
van het dempen van de onbruikbaar geworden tonput. Het dendrochronologisch onderzoek 
stelt voor het hout van deze ton een kapdatum voor tussen 1396 en 1406. De jongste bewaarde 
jaarring is van 1389.

Tonput spoomr. 1389
De bodem van deze tonput bevindt zich op 2,89 m T.A.W. De geringe diepte van de tonput is 
er de oorzaak van dat de duigen van deze ton (3250.1) slechts gedeeltelijk bewaard zijn (over 
een lengte van ongeveer 30 cm). Deze ton is samengesteld uit zestien duigen. De vulling 
bestaat vooral uit beige zand waarin zich een aantal duigfragmenten bevinden. Drie van deze 
pasten samen tot een bodemplaat (3253.1) met een doormeter van 49 cm. Het hout voor deze 
ton is volgens het dendrochronologisch onderzoek gekapt tussen 1416 en 142688.

Tonput spoomr. 1553
De tonnen bevinden zich centraal in een ronde constructiekuil (diam.: 1-1,1 m). De bodem 
van deze waterput bevindt zich op 2,10 m T.A.W. De bovenste niet volledig bewaarde ton
(4180.1) is samengesteld uit veertien duigen samengehouden door minstens vier wissen. De 
kroosgroeven bevinden zich op vijf cm van de duiguiteinden en één duig vertoont sporen van 
een bomgat. De onderste ton (4229.1) is samengesteld uit vijftien duigen van om en bij de 72 
cm lengte. Deze duigen zijn aan de binnenzijde hevig geschroeid en worden samengehouden 
door acht wissen. De kroosgroeven bevinden zich op vier cm van de duiguiteinden en één 
duig vertoont een vierkant bomgat (zijde: 8,5 cm). De opvulling van de tonschacht is van 
onder naar boven opgebouwd uit bruine organische klei afgedekt met een beige zandlaagje 
van vijf cm dikte. Hierboven bevindt zich een homogene bruin zandig kleipakket dat de
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tonschacht volledig opvult en enkel ter hoogte van de overgang naar de bovenste ton 
onderbroken wordt door een beige sterk gelaagd zandpakket van een vijftal cm dikte. In het 
homogeen bruin zandig kleipakket tussen de twee zandigere eenheden werd o.a. een nierdolk 
(4237.5) aangetroffen. Voor deze tonput zijn twee dateringen beschikbaar: een vellingsdatum 
voor ton 4180.1 van 1420-1430 (?) en een vellingsdatum van 1468-1478 voor ton 4229.189.

Tonput spoomr. 1586
De tonnen bevinden zich min of meer centraal in een afgerond rechthoekige constructiekuil 
van 1,5 bij 1,1 m. De bodem van deze waterput bevindt zich op 2,20 m T.A.W. De opvulling 
van de tonschacht bestaat van onder naar boven uit : een ongeveer 30 cm dik pakket beige 
zand, een laag baksteenpuin vermengd met zand, een laag met takken en twijgen en tenslotte 
een pakket bruine zandige klei. Dit laatste pakket komt ongeveer overeen met de vulling van 
de bovenste ton. Deze schuift over de onderste heen. De onderste ton (diameter: +/- 53 cm) is 
samengesteld uit 14 duigen van 73 tot 74 cm lengte die worden samengehouden door 4 
wissen. Op één van de duigen van de onderste ton (4016.1) is een merk aangebracht in de 
vorm van een pijl met onderaan een schuin snijdende streep. De kroosgroeven bevinden zich 
op 5 cm van de duiguiteinden. Op een andere duig is een schildvormig merk ingebrand (fig. 
1154). Op een derde duig tenslotte is aan de binnenzijde een ingekerfde V aangebracht (fig. 
1156) iets wat ook is vastgesteld bij tonput spoomr. 847. De bovenste niet volledig bewaarde 
ton is samengesteld uit twaalf duigen en had een diameter van 52 cm. De kroosgroeven 
bevinden zich op ongeveer 5,5 cm van de duiguiteinden. Van deze ton (4017.1) werden twee 
duigen getekend: één vanwege het merk dat bestaat uit drie parallelle strepen gesneden door 
een vierde en een andere vanwege de drie opgevulde perforaties in de duig. Het 
dendrochronologisch onderzoek leverde voor beide tonnen van deze tonput een gelijkaardige 
vellingsdatum nl. 1449-1459 voor ton 4016.1 en 1443-1453 voor ton 4017.190.

Tonput spoomr. 1610
De ton bevindt zich tegen de wand van een ovale constructiekuil (0,8 bij 0,65 m). De bodem 
van deze ton bevindt zich op 2,80 m T.A.W. Dit is zeer hoog waardoor een interpretatie als 
waterput bijzonder twijfelachtig wordt. De vulling van de ton bestaat van onder naar boven uit 
een mengeling van klei en zand afgedekt met beigegrijs zand dat op zijn beurt afgedekt wordt 
door een bruinoranje verhitte zandige laag. Deze ton was op een bepaald ogenblik afgedekt 
door enkele planken die naderhand gedeeltelijk zijn verkoold en in het midden zelf 
doorgebrand. De ton (3864.1) is samengesteld uit dertien duigen die onvolledig bewaard zijn. 
De kroosgroeven bevinden zich op drie tot vier cm van de duiguiteinden. Enkele duigen 
vertonen gaten buiten de door de kroosgroeven bepaalde toninhoud. Het dendrochronologisch 
onderzoek leverde voor deze ton 1479 als terminus post quem op91.

Tonput spoomr. 1620
Deze tonput bevindt zich juist ter hoogte van het westprofiel van sleuf 98/111. Een analyse van 
de stratigrafie toont duidelijk aan dat de lagen in de put zakken. De bodem van deze waterput 
bevindt zich op 2,00 m T.A.W. De opvulling van de tonschacht bestaat van onder naar boven 
uit beige zand op de bodem afgedekt door een pakket puur organisch materiaal dat volledig de 
onderste ton opvult. De bovenste ton is opgevuld met zwart zand dat wordt afgedekt met 
beige zand en bruine zandige houtskoolrijke klei. De bovenste ton (4293.1) is samengesteld
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uit twaalf duigen die worden samen gehouden door wissen. De kroosgroeven bevinden zich 
op vijf cm van de duiguiteinden. Eén van de duigen bevat een ronde opening van 2,7 mm 
doormeter. De bovenste ton schuift in de onderste ton. De onderste ton (4294.1) is 
samengesteld uit dertien duigen van 75 tot 77 cm lengte die worden samen gehouden door vijf 
wissen. De kroosgroeven bevinden zich op vijf tot zes cm van de duiguiteinden. Het 
onderzoek van de jaarringen leverde twee kapdata op: 1416-1426 voor de bovenste ton
(4293.1) en 1443-1453 voor de onderste ton (4294.1)92.

Tonput spoomr. 1624
De tonnen bevinden zich tegen de wand van een vermoedelijk ronde constructiekuil (diam.: 
0,8 m). De bodem van deze tonput bevindt zich op 1,60 m T.A.W. De bovenste ton (4181.1) 
is samengesteld uit vijftien duigen van 73 tot 74 cm lengte die worden samengehouden door 
één wis. Op de duig met het bomgat (7,5 cm bij 6,6 cm verticaal) bevindt zich een merk dat 
doorloopt op de aangrenzende duig. Het merk kan omschreven worden als een schematische 
pijl met een gevederd einde waaraan aan één kant een X is toegevoegd. De dikte van de 
duigen schommelt tussen 1,2 en 1,6 cm. De kroosgroeven bevinden zich op zes cm van het 
uiteinde van de duigen. De onderste ton (4228.1) is samengesteld uit veertien duigen van 74 
tot 75 cm lengte die worden samengehouden door vier wissen. De bovenste ton schuift 
lichtjes over de onderste heen. Door het overvloedige watergehalte van deze tonput is deze 
kort na het fotograferen grotendeels ingezakt waardoor de stratigrafie van de opvulling niet 
kon worden geregistreerd. Het onderzoek van de jaarringen leverde twee kapdata op: 1414- 
1424 voor de bovenste ton (4181.1) en 1388-1398 voor de onderste ton (4228.1)93.

Tonput spoomr. 1628
De tonnen bevinden zich tegen één van de wanden van een onregelmatige constructiekuil (1,2 
bij 1 m). De bodem van deze waterput bevindt zich op 1,63 m T.A.W. Te oordelen naar resten 
van plankjes die zich bovenop de rand van de bovenste ton bevonden is deze tonput ooit 
afgedekt geweest met een plank (?). De opvulling van de tonschacht bestaat van onder naar 
boven uit beige zand waarop een reeks fragmenten van planken, vermoedelijk duigen, liggen. 
De onderste ton is verder opgevuld met een overwegend zandig pakket dat ter hoogte van de 
bovenste ton overgaat in een pakket as en gebakken grond. Helemaal bovenaan bestaat de 
opvulling uit blauwbeige zandige klei met kalkmortel. De bovenste ton is samengesteld uit 
vijftien duigen (4191.1) van 71 tot 72 cm lengte die samen worden gehouden door vier wissen 
en met kroosgroeven op vijf cm van de duiguiteinden. Op één duig die aan de binnenzijde 
bijna volledig is geschroeid, is een merk aangebracht in de vorm van een grote X waaraan aan 
twee van de beentjes door een schuin streepje een kleine X is toegevoegd. Aan de andere kant 
van de X is de hoek in twee gedeeld door een centraal geplaatst streepje. Aan één van de 
uiteinden van de duig bevinden zich een aantal ingekraste streepjes die niet echt intentioneel 
lijken. In een tweede duig waarin zich ook het bomgat (8,8 cm bij 8 cm verticaal) bevindt is 
een met behulp van een passer een halve cirkel aangebracht. Het is niet uitgesloten dat deze 
halve cirkel oorspronkelijk eigenlijk een volledige cirkel was. De sporen zijn echter zo vaag 
dat dit enkel kan worden vermoed. De onderste ton is samengesteld uit veertien duigen
(4199.1) van 74 tot 76 cm lengte die samen worden gehouden door drie wissen. In één van de 
duigen bevindt zich een bomgat (9 cm bij 8,5 cm verticaal). Op één van de duigen, die aan de 
binnenzijde stevig zijn geschroeid, is een stervormig merk aangebracht. De kroosgroeven 
bevinden zich respectievelijk op 5,5 tot 6 cm van de duiguiteinden. Het dendrochronologisch
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onderzoek leverde voor de bovenste ton 1402-1412 als kapdatum en voor de onderste ton 
1403-141394.

Tonput spoomr. 1645
De ton bevindt zich ongeveer centraal in een ovale constmctiekuil (1,6 bij 0,8 m). De bodem 
van de waterput is gesitueerd op 2,4 m T.A.W. De geringere diepte van deze waterput is er de 
oorzaak van dat de duigen van deze ton niet over de volledige lengte zijn bewaard. De 
tonschacht is opgevuld met een nogal homogeen grijsbruin kleiig pakket. Enkel helemaal 
onderaan bevonden zich een 4-tal steengoedkruiken. De ton is samengesteld uit twaalf duigen
(4178.1) met kroosgroeven die zich bevinden op vier tot vijf cm van de duiguiteinden. In de 
duig met het bomgat (8,5 cm bij 7,8 cm verticaal) bevinden zich een vijftal perforaties met 
een diameter van om en bij de één cm. Op een andere duig bevindt zich een merk dat is 
samengesteld uit twee naast mekaar geplaatste X-en die aansluiten tegen een aantal lijnen die 
mekaar haaks snijden. Zoals bij de linkerton van tonput spoomr. 556 is ook bij deze ton nog 
een bodemplaat aanwezig. Deze is samengesteld uit drie delen die per verbinding met twee 
deuvels aan mekaar zijn gehecht. In de bodemplaat zijn zes, op regelmatige afstanden 
geplaatste, perforaties met een diameter van 17-18 mm aanwezig. De zone binnen deze 
perforaties is aan de binnenkant van de ton geschroeid. Aan de buitenkant van de ton is op één 
van de onderdelen van de bodemplaat (4274.1) een brandmerk aangebracht. Vermits dit 
brandmerk wordt doorsneden door één van de gaten, zijn deze laatste in een later stadium 
aangebracht. Het dendrochronologisch onderzoek leverde voor ton 4178.1, 1414-1424 als 
kapdatum op95.

Tonput spoomr. 1775
De ton bevindt zich min of meer centraal in een ovale constmctiekuil (1 bij 0,7 m) die wordt 
gesneden door de constmctiekuil van tonput spoomr. 1776. De bodem van deze waterput 
bevindt zich op 1,86 m T.A.W. De tonschachtvulling is bovenaan afgedekt door een pakket 
organisch materiaal. De vulling van de ton zelf bestaat van onder naar boven uit een 
zandpakket op de bodem dat wordt afgedekt met een vulling die vooral veel bakstenen en 
baksteenfragmenten bevat. De ton is samengesteld uit vijftien duigen (4193.1) van 73 tot 74 
cm lengte die worden samengehouden door drie wissen. Op één van de duigen is een merk 
aangebracht. Dit gelijkt op een in spiegelbeeld geplaatste vier waaraan wat streepjes zijn 
toegevoegd. In een andere duig bevindt zich een bomgat (8,5 cm bij 7,5 cm verticaal). De 
kroosgroeven bevinden zich op vijf tot zes cm van de duiguiteinden. Het dendrochronologisch 
onderzoek stelt voor deze ton 1398-1408 als kapdatum voor96.

Tonput spoomr. 1776
De ton bevindt zich tegen een wand van een afgerond vierkante constmctiekuil (zijde 1-1,1 
m). De bodem van deze tonput is gesitueerd op 2,05 m T.A.W. De bovenste helft van de ton 
was gevuld met een overwegend organisch pakket (mest, takjes, botmateriaal en 
eierschelpen). De onderste helft bestond uit gereduceerde zandige klei en bevatte naast een 
Siegburgkruik ook een houten kommetje. Dit laatste was gerepareerd en vertoonde op de 
bodem een eigendomsmerk. De ton werd samengehouden door vier wissen. Tengevolge van 
de overvloedige regenval in de dagen voorafgaand aan de opgraving van deze tonput stortte 
hij in tijdens het nemen van de foto. Deze tonput was ook doorboord bij het steken van filters
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om de waterspiegel te doen dalen. Hierdoor waren een tweetal duigen verdwenen. De ton
(4177.1) was samengesteld uit minstens tien, maar vermoedelijk twaalf duigen van 74 tot 75 
cm lengte. De kroosgroeven bevinden zich op zes cm van de duiguiteinden. In één van de 
duigen van deze tonput bevinden zich in de lengteas van de duig vier opgevulde openingen 
met een diameter van om en bij één cm (fig. 1152). Aan de binnenzijde is deze duig stevig 
geschroeid. Een andere duig vertoont naast vier opgevulde openingen ook een bomgat (7,2 bij
7,7 cm verticaal). Het dendrochronologisch onderzoek levert voor deze ton 1412-1422 als 
kapdatum op97.

Tonput spoomr. 1780
Deze ton werd volledig afgedekt door een aantal lagen bestaande uit organisch materiaal. De 
opvulling van de tonschacht bestond van onder naar boven uit beige zand op de bodem 
afgedekt met een pakket organisch materiaal waarin zich een kruik in rood aardewerk bevond. 
De ton was slechts voor de helft opgevuld. De bovenste helft was nog leeg. De bodem van 
deze waterput bevindt zich op 1,64 m T.A.W. Deze ton (4257.1) is samengesteld uit twaalf 
duigen van 76 cm lengte die worden samen gehouden door vier wissen. Een aantal duigen 
vertonen een aantal perforaties. Eén van de duigen vertoont ongeveer in de lengteas van de 
duig zeven perforaties die zijn opgevuld met een tap. Twee van deze zijn merkelijk groter en 
hebben een doormeter van om en bij de twee cm. De binnenzijde van deze duig met 
kroosgroeven op zes cm is volledig geschroeid. Een tweede duig vertoont vier perforaties van 
om en bij de één cm doormeter. Een derde duig slechts drie. Op een vierde duig die langs 
binnen helemaal niet geschroeid is bevindt zich een nogal grillig aandoend merk. Door het 
onderzoek van de jaarringen werd de kapdatum van de boom geplaatst tussen 1394-1404.

Tonput spoomr. 1790
De tonnen bevinden zich centraal in een ronde constructiekuil (diam.: 0,8 m). De bodem van 
deze waterput bevindt zich op 1,80 m T.A.W. De bovenste ton (4276.1) is slechts 
fragmentarisch bewaard. De opvulling van de onderste ton bestaat vooral uit baksteenpuin. 
Een in deze vulling aangetroffen duigfragment vertoont twee ingekraste X-en als merk. Het 
baksteenpuin wordt vervolgens afgedekt door een pakket bruine zandige klei. In de onderste 
vulling, te midden van het baksteenpuin, werd een fragment van een prikslede (4282.1) 
aangetroffen. De onderste ton (4277.1) is samengesteld uit vijftien duigen van 74 tot 76 cm 
lengte die worden samen gehouden door vier wissen. Op de duig met een vierkant bomgat 
(9,5 bij 8,5 cm vertikaal) bevindt zich ook een ingekrast merk. De kroosgroeven bevinden 
zich op vijf tot zes cm van de duiguiteinden. Het dendrochronologisch onderzoek leverde voor 
deze tonput vier dateringen op: drie kapdata en een terminus post quem. De boom voor ton
4276.1 werd gekapt tussen 1391-1401, deze van ton 4277.1 tussen 1389-1399 en deze van de 
vulling aangetroffen duig 4282.3 tussen 1390-1400. Voor enkele in de nabijheid van de 
gedeeltelijk bewaarde ton 4276.1 aangetroffen duigen (4279.1) werd enkel 1393 als terminus 
post quem bekomen.
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4.7.3 Bakstenen en houten beerputten
Een nagenoeg vierkante bakstenen beerput, spoomr. 54698 (fig. 57-58)
Tegen de noordhoek van gebouw 13" bevindt zich een kleine, nagenoeg vierkante bakstenen 
structuur. Deze was tot boven toe opgevuld met een homogeen pakket zwartgrijs kleiig zand 
doorspekt met baksteenpuin. Dit pakket, 1,4 tot 1, 5 m dik, houdt waarschijnlijk verband met 
de gedeeltelijke uitbraak en opvulling van deze structuur en de woning waartoe deze behoorde 
en was centraal in de structuur merkelijk dikker dan nabij de wanden. De noordwestwand was 
een heel stuk dieper uitgebroken dan de overige wanden.
Vanaf een diepte van ongeveer 1,1 m ten opzichte van de bovenkant van de bewaarde 
bakstenen muren begon de primaire vulling zich langs de randen af te tekenen. Deze bestond 
uit een donkerbruine, haast volledig organische afzetting, te interpreteren als beer. Hierdoor 
kon deze structuur duidelijk als een beerput worden geïdentificeerd. Deze laag was zeer 
homogeen en werd als één pakket beschouwd. Voor verder onderzoek werd deze organische 
laag, waarvan het totale volume ongeveer een halve kubieke meter bedroeg, op het 
opgravingsterrein op de specifieke stalen na gezeefd over een zeef met vierkante mazen met 
een zijde van drie mm. Daarnaast werden ook specifieke monsters genomen voor 
gedetailleerde zeefprocedures. Deze moeten toelaten op adequate wijze plantenresten en fijn 
botmateriaal te recupereren. Verder is deze primaire vulling ook bemonsterd voor een 
palynologisch en parasitologisch onderzoek. Opmerkelijk aan deze laag is dat zij haast geen 
grote mobiele vondsten bevatte. Tijdens de opgraving werden uit deze laag scherven noch 
botten gerecupereerd100. Enkel bij het volledig uitzeven kwam een zeer kleine hoeveelheid 
mobiele archaeologica te voorschijn naast een grote hoeveelheid plantaardige en dierlijke 
resten.
De bodem is nagenoeg vierkant (0,75 bij 0,85 m) en bevindt zich op een diepte van 1,4 m 
T.A.W. Dit is op deze plaats ongeveer 75 cm beneden de top van de permanente 
grondwatertafel en amper 40 cm boven de top van het Subatlantisch veen (fig. 2). Dit houdt in 
dat de bewaringsomstandigheden voor allerlei organische resten in de onderste vulling van 
deze beerput zeer goed zijn. De bakstenen constructie is verder licht trechtervormig. Hij werd 
m.a.w. breder naar boven toe en mat op het hoogst bewaarde niveau 1,1 bij 1,0 m. Vooral de 
zuidoost- en de noordwestwand waren ten opzichte van de bodem, bovenaan merkelijk breder, 
nl. 1,1 m tegenover 0,75 m beneden. De put is 2,3 m diep en telt, de bodem inbegrepen, 35 
steenlagen in een onregelmatig verband. Dit is vooral het gevolg van het grote percentage 
halve stenen die in de muren zijn verwerkt. De stenen zijn enkel gebonden met een zandige 
klei. Enkel de binnenzijde van de put is keurig afgewerkt. In één van de hoeken werd 
onderaan een verzakking vastgesteld. Mogelijkerwijze houdt deze verband met het metsen 
onder de permanente grondwatertafel. De wanden bestaan voor zover is nagegaan uit muren 
van één steen dik, behalve onderaan in de zuidwestwand waar de onderste dertien steenlagen 
van de muur slechts een halve steen dik zijn.
Op een hoogte van één m boven de bodem van de put bevonden zich vier uitsparingen in het 
metselwerk. Deze komen voor per twee in de zuidwest- en noordoostwand en bevinden zich 
op een onderlinge afstand van 55-62 cm. Deze uitsparingen kunnen als stellinggaten
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verwezen.
99 Pieters 1995, PI. 1, gebouw 13, tussen p. 224 en 225.
100 Het volledig ontbreken van vondsten tijdens de opgraving dient te worden gerelativeerd vermits op het terrein 
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vondstenmateriaal.



geïnterpreteerd worden. Gelijkaardige als stellinggaten te interpreteren uitsparingen worden 
regelmatig vastgesteld, o.a. bij een waterput uit Antwerpen die in het tweede kwart van de 
17de eeuw werd buiten gebruik gesteld101. In de 30ste en 31ste steenlaag is eveneens een 
dergelijke uitsparing in de wand vastgesteld. Daar de overige wanden niet voldoende hoog 
bewaard zijn gebleven, kon niet worden nagegaan of aan deze uitsparing nog andere konden 
gekoppeld worden. Deze laatste uitsparing kan eventueel verband houden met een voormalige 
gewelfondersteunende structuur. Dat de structuur overwelfd was bewijst in elk geval de op 
één plaats ter hoogte van de 29ste steenlaag bewaard gebleven aanzet van de overwelving.
Van de oorspronkelijke kleur van de bakstenen is binnenin de beerput tengevolge van allerlei 
vormen van chemische neerslag nog weinig te merken. Er zijn echter opmerkelijke verschillen 
in de afzettingen op de wanden. De bodem en de onderste vier steenlagen zijn vrij van 
afzettingen. Van steenlaag vijf tot zestien is de wand bedekt met een donkerzwarte 
aankorsting, van steenlaag zeventien tot drieëntwintig met een ruwe bruinbeige aankorsting en 
op de steenlagen vierentwintig tot negenentwintig bevindt zich enkel een dun bleekbeige 
laagje kalkneerslag. Deze verschillen houden ongetwijfeld grotendeels verband met het 
grondwaterregime in deze beerput en de eraan gekoppelde chemische processen. Ook de 
vullingsgraad van de structuur kan hierin een rol spelen.
Bovenaan vormt een bakstenen massief] e van minstens zeven steenlagen dik, de verbinding 
met het gebouw waar de beerput nauw bij aansluit. Daar geen enkele muur van de beerput 
deel uitmaakt van het gebouw zelf, is de mogelijkheid dat het een achteraf aangebouwde 
structuur betreft niet uit te sluiten. Een tweede te Raversijde opgegraven beerput is 
bijvoorbeeld volledig ingewerkt in het muurwerk van een gebouw en is m.a.w. beter 
geïntegreerd in het architecturaal concept van dit laatste. Het lijkt er echter wel op, gezien het 
bakstenen massieve, dat de beerput toegankelijk was van binnenin het bovenvermeld gebouw. 
Over de functie van het vertrek waar de latrine bij aansluit zijn geen onmiddellijke gegevens 
voorhanden. Deze had echter wel een bakstenen vloer102. Het zou dus wel degelijk om een 
residentiële ruimte kunnen gaan. Dit blijft echter een hypothese en een gebruik als keuken is 
voor deze aanpalende ruimte niet uit te sluiten.

Een rechthoekige bakstenen beerput, spoomr. 702 (fig. 70-71)
Deze beerput die goed is ingewerkt in de noordwestmuur van gebouw 16, meet 2 m bij 1,75 m 
buitenwerks (fig. 73). De beerput, opgetrokken in muren van een steen dik, heeft tevens een 
bakstenen bodem. Deze bevindt zich op 2,65 m T.A.W. en is niet volledig afgewerkt. Zowel 
nabij de oosthoek als nabij de westhoek van de beerput ontbreken in de bevloering immers 
een aantal stenen. De stenen van de bodem zijn binnenin de beerput in aan de kortste zijde 
evenwijdige rijen aangebracht. De bodem loopt dus niet onder de muren door. De 
noordwestwand van de beerput is het best bewaard gebleven en geeft aan dat de beerput 
minstens 16 steenlagen of ongeveer één m diep was. Deze structuur was vermoedelijk 
toegankelijk van binnen gebouw 16. De beerput is op een onderste vulling na, volledig 
opgevuld met bruingrijze zand met veel baksteenpuin. Uit deze vulling werden o.a. twee 
armenpenningen gerecupereerd. De onderste vulling, ongeveer tien cm dik, bestond uit zuiver 
organisch materiaal dat tengevolge van biologische activiteit van aardwormen (?) volledig tot 
ronde agregaatjes was herwerkt. Deze vulling werd integraal gerecupereerd en gezeefd.

Een nagenoeg vierkante houten beerput spoomr. 1554 (fig. 136).

101 Veeckman 1996, 48-49.
102 Pieters 1995, 224, fig. 8.



Geklemd tegen waterput spoomr. 1468 bevindt zich een nagenoeg vierkante houten structuur 
(1 bij 0,9 m). Het betreft een kuil met rechte wanden waarvan de bodem zich bevindt op 2,40 
m T.A.W. De kuil was aan de westzijde nog met twee boven mekaar geplaatste planken 
beschoeid. De vijf op de omtrek gesitueerde ingeheide palen laten vermoeden dat deze put 
oorspronkelijk rondom met planken was verstevigd. Een aantal van deze zijn vermoedelijk 
gerecupereerd bij het in een tweede fase aanbrengen van een ton tegen de oostwand van de 
latrine. De opvullingslagen van deze houten put waren duidelijk latrinair van aard met de 
karakteristieke organische resten als textiel en allerlei zaden en pitten. Helemaal bovenaan 
was een laag zand aangebracht als het ware om ter gelegenheid van het inbrengen van de ton 
de overige ruimte te saneren.





4.7.4 Tonlatrines
Bij slechts één tonput, namelijk spoomr. 1679, kan worden aangetoond dat deze 
ondubbelzinnig van bij de aanvang als beerton werd gebruikt vermits deze werd aangelegd 
binnen een oudere vierkante latrine (spoomr. 1554). Bij de overige tonputten met een 
latrinaire vulling (spoomrs. 418, 655 en 799) is niet duidelijk of deze tonputten van bij de 
aanvang als beerton werden gebruikt. Veeleer lijkt waarschijnlijk dat het in deze gevallen om 
als ondergrondse container voor latrines, gerecupereerde waterputten gaat. Bij de twee naast 
mekaar gesitueerde tonnen met latrinaire vulling (spoomr. 655) lijkt de hypothese van beerput 
van in het begin wel een stuk beter te passen dan deze van als beerput gerecycleerde waterput. 
De bodem van tonput spoomr. 1679 bevindt zich op 2,81 m T.A.W. De vulling van de ton is 
duidelijk latrinair van aard. Onderaan bevatte deze in vergelijking met de andere beertonnen 
een beperkte hoeveelheid ceramiek. Enkel de onderste 30 cm van de duigen is bewaard. De 
fragmentarisch bewaarde ton (4029.1) heeft een maximale diameter van ongeveer 60 cm en 
een minimale diameter van 49 cm. De ton is samengesteld uit zestien duigen met 
kroosgroeven op zes cm van de duiguiteinden. Door onderzoek van de jaarringen werd een 
kapdatum voorgesteld tussen 1456 en 1466'03.

103 Fraiture & Houbrechts 2000.



4.7.5 Ondiepe bakstenen kokertjes 
Bakstenen putje spoomr. 537 (fïg. 132)
Deze ronde bakstenen structuur met een buitendiameter van 0,95 m en een binnendiameter 
van 0,4 m is opgevuld met bruine zandige klei vermengd met baksteenpuin en 
mosselschelpen. Op de bodem stond een kruik in grijs aardewerk. Van deze structuur zijn 
twaalf steenlagen bewaard. De bovenste steenlaag bestaat uit volledige bakstenen die aan de 
binnenkant van het putje met de hoeken mekaar raken maar aan de buitenzijde met de hoeken 
10 tot 15 cm van mekaar verwijderd zijn. De aldus tussen de bakstenen nagelaten V-vormige 
spleten zijn opgevuld met olijfbeige klei. De overige steenlagen bestaan overwegend uit halve 
en driekwart stenen. Op de bodem, die zich situeert op 2,75 m T.A.W., bevond zich een 
ongeveer vijf cm dik zandlaagje. De geringe diepte maakt een interpretatie als waterput 
onwaarschijnlijk.

Bakstenen putje spoomr. 596 (fïg. 60-61)
In of onder de bevloerde ruimte van gebouw 13 bevindt zich een rond bakstenen putje. Het 
putje met een binnendiameter van 0,4 tot 0,45 m is gebouwd met een muur van een halve 
steen. Deze muur rust op de bakstenen bevloering die de koker onderaan afsluit. De koker is 
volledig opgevuld met puin en bevatte behalve baksteenbrokken en kalkmortelfragmenten 
geen mobiele archeologische vondsten. De geringe diepte, 3,07 m T.A.W., sluit een functie 
als waterput uit. Een identificatie van deze structuur als zinkputje lijkt onwaarschijnlijk. In dit 
geval zou men immers geen bodem verwachten. En bovendien zou een dergelijke functie te 
achterhalen zijn aan de sporen van oxido-reductie en klei-infiltratie die een dergelijk gebruik 
vermoedelijk zou nalaten. Tenslotte werd op de bodem van het putje geen micro-gelaagdheid 
vastgesteld zodat men er in de hypothese van een zinkputje al moet van uitgaan dat het 
onmiddellijk voorafgaand aan de afbraak nog werd gereinigd. Dit lijkt echter hoogst 
onwaarschijnlijk. Alle andere structuren zoals beerputten en waterputten tonen immers aan dat 
deze niet meer werden geruimd voordat ze definitief werden buiten gebruik gesteld.

Bakstenen putje spoomr. 1359 (fig. 106-107)
Een onregelmatig geconstrueerd kokertje in baksteen zonder specifieke bodemstructuur is 
aangebracht in één van de muren van gebouw 26. Het is vervaardigd uit een aantal halve 
bakstenen die op onregelmatige wijze min of meer in een cirkel met een buitendiameter van 
55 tot 60 cm zijn geplaatst. De structuur was nog over 5 steenlagen bewaard. De bovenste 
steenlaag werd aangesneden op 3,72 m T.A.W. De bodem die op 3,45 m T.A.W. is gesitueerd, 
wordt in feite gevormd door een onderliggende muur.

Bakstenen putje spoomr. 1756 (fig. 116-117)
Vlakbij tonput spoomr. 1586 bevindt zich een rudimentair afgewerkt rond bakstenen kokertje. 
De bodem van het putje is vervaardigd met keurig geplaatste bakstenen waarop met radiaal 
geplaatste, halve bakstenen een grove cirkelvormige koker is gemaakt. Deze was nog over 
twee steenlagen bewaard gebleven. De bodem van deze structuur is gesitueerd op 2,7 m 
T.A.W. Een merkwaardig stuk vierkant (zijde: 30 cm) massief hout aangetroffen in de 
onmiddellijke omgeving heeft mogelijkerwijze gediend om het bakstenen putje met een 
buitendiameter van 45 tot 50 cm boven af te sluiten.

4.7.6 Kleine ingegraven tonnetjes 
Spoomr. 1158. (fig. 126)



Het tonnetje is door middel van een plank geklemd tegen één van de wanden van een 
afgeronde, min of meer vierkante constructiekuil van 0,8 bij 0,7 m. Het tonnetje, met een 
diameter bovenaan van 25-26 cm, was tevens afgedekt met een plank. De rand van de ton was 
in deze laatste ingedrukt. De duigen werden samengehouden door vijf wissen uit wilg104. Bij 
de duigen bevindt zich één met een centrale verdikking. Deze laatste is samen met de duig 
zelf uit één stuk gemaakt. Door deze verdikking is een gat aangebracht, dat met een houten 
stop is afgedicht. De bodem van het tonnetje bevindt zich op 2,85 m TAW. Bij het ontdekken 
van deze structuur was de nog opengebleven holte enkel opgevuld met water. Het tonnetje 
bevindt zich binnen gebouw 30, meer specifiek nabij de noordoosthoek van het grote vertrek 
ten westen van het centrale vertrek met de haardplaat.

Spoomr. 1444.
Van het tonputje aangetroffen binnen gebouw 24 zonder waarneembare constructiekuil, zijn 
onderaan enkel nog wat duigresten bewaard. De diameter onderaan de ton is vergelijkbaar met 
deze van tonput spoomr. 1158, nl. 25-30 cm. De bodem van dit putje bevindt zich op 2,76 m 
T.A.W.

Spoomr. 1573.
De bodem van dit tonputje zonder zichtbare constructiekuil bevindt zich op 2,61 m T.A.W. 
Dit tonnetje (3655.1) met slecht bewaarde houtresten, bevindt zich binnen gebouw 28, vlak 
tegen de noordelijke zijgevel. Wat de afmetingen betreft sluit het aan bij de andere twee 
tonnetjes van deze reeks. Via dendrochronologisch onderzoek werd voor de duigresten 1370 
als terminus post quem bekomen105.

4.7.7 Andere ingegraven tonnen
Hier worden enkele tonnen voorgesteld die wegens hun geringe diepte niet echt als 
tonwaterput in aanmerking komen maar die duidelijk groter zijn dan de onder de vorige 
paragraaf behandelde tonnetjes. Enkele van deze tonnen zijn (spoomrs. 322, 502 en 1397) 
binnen de woningen gesitueerd, terwijl de overgrote meerderheid van de als waterput te 
interpreteren tonputten buiten de woningen zijn gesitueerd. De tonputten spoomrs. 502 en 633 
werden op het terrein vanwege hun specifieke vulling bedacht met de naam ‘astonnen’. Voor 
het specifiek karakter van de opvulling van deze tonnen werd nog geen afdoende verklaring 
gevonden.

Tonput spoomr. 322
Het enige argument dat ertoe aanzet dit spoor op te nemen bij de tonputten is de algemene 
vorm. De geringe diepte waarop de bodem van deze structuur zich bevindt, nl. 2,9 m T.A.W., 
sluit alleszins al uit dat het een tonwaterput betreft. Deze tonput bevindt zich binnen gebouw 
nr. 6.

Tonput spoomr. 502
De ton bevindt zich min of meer centraal in een afgerond vierkante constmctiekuil van 1 m bij 
0,95 m binnen gebouw 11. De bodem van de tonput bevindt zich op 2,87 m T.A.W. De zeer 
geringe diepte sluit in elk geval uit dat deze structuur als tonwaterput kan worden 
geïnterpreteerd. De bodemvulling van de tonschacht bestaat uit twee aslaagjes gescheiden

104 De Groote 1998-1999,50.
105 Fraiture & Houbrechts 2000.



door een zandpakket. De bodem van de constructiekuil reikt tot zes cm dieper dan de bodem 
van de tonschacht. Hout is niet bewaard.

Tonput spoomr. 633
De ton, aangetroffen ten oosten van gebouw 14, is centraal in een ronde constructiekuil van 
0,8 m diameter geplaatst. De bodem van de tonput is gesitueerd op 2,7 m T.A.W. Hout van de 
ton was niet bewaard. De constructiekuil reikt nog twintig cm dieper. De geringe diepte van 
deze tonput maakt een interpretatie als waterput twijfelachtig. De vulling van de tonschacht 
bestaat volledig uit een pakket as gemengd met brokken roodbruine verhitte grond.

Tonput, spoomr. 1397
Van deze tonput zonder waarneembare constructiekuil is de bodem gesitueerd op 2,98 m 
T.A.W. Van de duigen zijn enkel nog flinterdunne restanten overgebleven. De tonput 
gesitueerd binnen gebouw 24 wordt gesneden door het uitbraakspoor (spoomr. 1398) van de 
zijgevel van dit gebouw.

4.7.8 Kanalisaties in baksteen: riolen en drainagesystemen 
Bakstenen riool spoomr. 419 (fig. 137-138)
Tussen de gebouwen 3, 4 en 6 bevond zich een kromme, bakstenen kanalisatie. De bodem van 
deze 5,2 m lange structuur bestond uit een rij dwars op de lengteas geplaatste bakstenen. Deze 
vertoonden afmetingen die wisselen van 25 tot 27,5 cm bij 11,5 tot 13 cm bij 5 tot 6 cm. Om 
het draagvlak voor de wanden te verbreden werd aan weerszijden van deze rij stenen een reeks 
baksteenbrokken toegevoegd. De wanden van de bakstenen kanalisatie waren eveneens 
uitgevoerd in baksteen en vormden twee uit twee steenlagen opgebouwde parallelle rijen 
overwegend halve bakstenen in de lengteas van de structuur. Hun onderlinge afstand bedroeg 
12 tot 15 cm. Deze beide rijen werden op hun beurt afgedekt met een rij opnieuw dwars op de 
lengteas geplaatste bakstenen. De bakstenen van het dak van de kanalisatie vertoonden de 
volgende formaten: 25,5 tot 29 cm bij 12 tot 14 cm bij 5 tot 7 cm. Op die wijze bleef centraal 
een kleine vierkante opening over. Aan het noordoosteinde van de structuur bevond zich een 
verdikking in baksteen. De bodem van de ondergrondse kanalisatie daalde vier cm per meter 
af naar de gracht en bereikte deze laatste op 3,2 m T.A.W. Deze structuur begeleidde 
schijnbaar het water van drie greppels naar de gracht. Voor de oostelijke greppel was dit 
vermoedelijk slechts schijn vermits de bakstenen structuur aan die zijde geen opening 
vertoonde. Voor de noordwestelijke greppel kan niet uitgesloten worden dat ze in de 
kanalisatie afwaterde vermits de kanalisatie op het contactpunt tussen beide beschadigd of 
opengelaten was. Deze riool getuigt van de bekommernis van de bewoners om de overtollige 
oppervlaktewaters zo snel mogelijk af te voeren. Dit impliceert tevens dat de grachten (bij 
laagtij?) een afwaterende functie hadden.





Bakstenen kanalisatie spoomr. 611
Ten noordoosten van de 15de-eeuwse woonzone werd een zes m lange, rechte bakstenen 
kanalisatie aangesneden die twee kleine grachten met mekaar in verbinding bracht. Deze 
structuur bevond zich centraal in één van de zgn. luie grachten die zijn aangelegd in de vulling 
van veenwinningsput spoomr. 608. De riool bestond uit twee parallelle wanden samengesteld 
uit drie bouwlagen van essentieel halve bakstenen. Deze parallelle wanden bevonden zich op 
twaalf tot vijftien cm van mekaar en werden bovenaan afgedekt door een laag dwars op de 
rioolas gepositioneerde bakstenen. Onderaan bevond zich in tegenstelling tot de bakstenen 
kanalisatie spoomr. 419, geen bodem in baksteen. De haast uitsluitend gele bakstenen 
bevatten nogal wat fragmenten van schelpen (slijkgapers) en waren duidelijk van een kleiner 
formaat (23 cm bij 10 cm bij 5 cm) dan deze die in de 15de-eeuwse woonzone worden 
aangetroffen. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid dus een bakstenen kanalisatie van vroeg
moderne datum.

Bakstenen drainagesysteem, spoomr. 883
In de sleuven 96/11 en 98/1 werd een lineaire structuur in baksteen aangetroffen. Deze bestond 
uit twee parallelle rijen op zijn kant geplaatste bakstenen waarop een rij platgelegde bakstenen 
was aangebracht. Deze is waargenomen over een lengte van iets meer dan 14 m. Het betreft 
ongetwijfeld een drainagesysteem.

Bakstenen kanalisatie, spoomr. 1652 (fig. 129-130)
Een kleine bakstenen kanalisatie verlaat nabij de westhoek gebouw 31. Deze is opgebouwd uit 
drie rijen in de as van de kanalisatie gelegde bakstenen. Behalve de bodemlaag was enkel de 
eerste laag van de wand nog bewaard. Deze bestond uit twee evenwijdige rijen in de as van de 
kanalisatie gelegde bakstenen.

4.7.9 Plaveisels in bak- en natuursteen
De meeste gebouwen zijn voorzien van plaveisels in baksteen. Deze zijn behandeld bij de 
bespreking van de gebouwen. Deze plaveisels zijn wat de bakstenen exemplaren betreft 
opgebouwd uit platliggende bakstenen. De afboording van deze plaveisels bestaat ofwel uit op 
zijn kant geplaatste bakstenen ofwel uit natuursteen. Bij gebouw 13 was een dergelijk 
plaveisel volledig gemaakt met natuursteen. Dit plaveisel wordt hier vanwege zijn specifiek 
karakter apart voorgesteld.
De met natuurstenen geplaveide zone106 ten noordoosten van gebouw 13 (fig. 62) is vier m 
lang en 0,9 tot 2,1 m breed. Deze geplaveide structuur is slechts gedeeltelijk bewaard 
gebleven vermits enkel aan twee kanten een afboording is teruggevonden. Deze bestaat aan de 
noordoostkant van het plaveisel uit een vijftiental tot 35 cm grote natuurstenen en aan de 
oostkant uit op zijn kant geplaatste bakstenen. In de afboording met grote natuurstenen zijn 
vooral kalkstenen verwerkt, terwijl in het vlak naast wat bakstenen en enkele kalkstenen 
vooral donkergetinte natuursteen is verwerkt. Deze structuur bevindt zich op de rand van een 
grote, als stortplaats hergebruikte veenwinningskuil waarin ze gedeeltelijk is weggezakt. 
Vermits de structuur niet volledig bewaard is, is ook niet helemaal duidelijk of het een 
wegeltje betreft in de betekenis van een pad om van punt x naar punt y te gaan dan wel of het 
een bij de woning aansluitende geplaveide zone betreft die hoofdzakelijk bedoeld is om het 
schoeisel proper te houden bij allerlei onmiddellijk buiten de woning aansluitende activiteiten.



Gezien de afboording aan de oostkant is bewaard, is ook duidelijk dat indien het een pad 
betreft dit ter hoogte van deze afboording ophield. Aangezien met natuursteen geplaveide, bij 
de gebouwen aansluitende zones gedurende het onderzoek van 1996 op verschillende plaatsen 
werden aangetroffen, gaat de voorkeur lichtjes uit naar een bij een gebouw aansluitende 
geplaveide zone, te meer daar diezelfde woning aan de zuidwestkant is voorzien van een 
plaveisel in baksteen.

4.7.10 Een concentratie natuursteen (fig. 9), spoomr. 223
Van een concentratie afgeronde natuurstenen, gedumpt in de bovenste vulling van een gracht 
spoomr. 219, is een aantal petrografisch en petrochemisch onderzocht. Deze concentratie 
natuursteen telde 84 stenen: 47 van magmatische, 33 van sedimentaire en 4 van metamorfe 
aard. Een mineralogische, petrografische en chemische karakterisatie van deze collectie liet 
toe het herkomstgebied van deze gesteenten te achterhalen: nl. de oostkust of de 
noordoostkust van Engeland107.

4.8 Structuren met een veronderstelde artisanale functie 
Rechthoekige bakstenen structuur, spoomr. 924 (fig. 122)
Binnen de recentste fase van gebouw 28 bevindt zich een rechthoekige bakstenen structuur 
van 1,4 m bij 0,7-0,8 m buitenwerks. Deze is opgebouwd uit een rechthoekige bevloering in 
baksteen waarop op de omtrek muurtjes werden geplaatst. De muurtjes aan de lange zijden 
zijn één steen dik, deze aan de korte zijden slechts een halve steen. Op die manier werd een 
rechthoekige bak van 1,15 bij 0,3 m binnenwerks bekomen met een bevloering op 3,45 m 
T.A.W. Van de muurtjes zelf zijn nog twee steenlagen gedeeltelijk bewaard. Het sediment 
tussen de stenen van de bevloering was merkelijk zwarter dan dit tussen de stenen van de 
muurtjes.

Rechthoekige bakstenen structuur, spoomr. 943 (fig. 93)
Binnen gebouw 22 bevindt zich een rechthoekige bakstenen structuur van 1,7 bij 0,75 m. 
Deze bestaat uit een bakstenen bevloering van de bovenvermelde afmetingen waarop op de 
omtrek een muurtje van een halve steen is gezet. Zo werd een rechthoekige bak bekomen van
1,4 bij 0,4-0,5 m binnenwerks met een bevloering op 3,35 m T.A.W. Van het muurtje zelf zijn 
nog twee steenlagen bewaard. De opvulling van de structuur bestond uit beige kleiig zand met 
baksteenpuin en kalkmortel, de gebruikelijke materie van uitbraaksporen. De materie in de 
voegen tussen de stenen van het bodemoppervlak was niet donkerder van kleur dan deze in de 
voegen van de muurtjes. De structuur verschilt duidelijk van oriëntatie van het muurwerk van 
gebouw 22. Bovendien was spoor nr. 943 duidelijk van hoger leesbaar in het bodemarchief 
dan de uitbraaksporen van gebouw 22. Beide vaststellingen maken aannemelijk dat deze 
rechthoekige bakstenen structuur niets te maken heeft met gebouw 22, maar er enkel op een 
later ogenblik is komen in te liggen.

4.9 Honderden kuilen en paalsporen
De kuilen, de paalsporen en de kleinere greppels die niet direct met een gebouw kunnen 
worden verbonden of die niet als een perceelsgrens kunnen worden geïnterpreteerd worden 
niet systematisch beschreven in deze bijlagen. Ze zijn wel afgebeeld op de bij de verhandeling 
gevoegde plannen, waarnaar wordt verwezen. Hieronder volgt enkel de beschrijving van twee 
specifieke kuilen.

107 De Paepe, Pieters 1995.



De vulling van de gemiddelde kuil wisselt van zwart zand tot bruine zandige klei met nogal 
wat houtskool. Onderaan hebben heel wat kuilen een vulling die ofwel als een mengeling van 
de natuurlijke sedimenten (klei of zand) met de bovenliggende hierboven beschreven vulling 
ofwel als de verspitte natuurlijke sedimenten met af en toe een stuk baksteen of bot kan 
worden beschreven. De typische vulling van kuilen op de site Walraversijde is treffend 
geïllustreerd door deze van de zgn. ‘platvissenkuil’ gepubliceerd in Archeologie in 
Vlaanderen, dl. IV108.

4.9.1 Kuilen 
Kuil spoomr. 225
Deze ovale tot ronde kuil met een doormeter van ongeveer twee m, met een vlakke bodem op
1,35 m T.A.W. en met relatief rechte en steile wanden is aangesneden in sleuf 93/V. De kuil 
doorsnijdt de bovenste grachtvullingen van gracht spoomr. 61 en behoort derhalve tot de 
meest recente sporen van de opgegraven zone. De opvulling van de kuil bestaat uit een 
afwisseling van heterogene overwegend kleiige pakketten met hier en daar wat mest. Tot de 
mobilia uit deze kuil behoren behalve wat schervenmateriaal, een aantal lederresten w.o. twee 
veter-bandschoenen109 en een lap met kleine insnijdingen mogelijkerwijze om een houten 
schild mee te bekleden110, een houten kommetje, twee korte duigjes mogelijkerwijze van een 
wastobbe of iets dergelijks en onderdelen van schapenskeletten w.o. een goed bewaarde 
schedel. De veter-bandschoenen dateren uit de 2de helft van de 17de eeuw111. De in deze kuil 
aangetroffen objecten doen onwillekeurig denken aan de uitrusting van militairen: schoenen, 
houten kommetjes en wastobbes.

Kuil spoomr. 475
Het betreft een ondiepe, ovale kuil van 4,2 bij 3,4 m met twee vullingen aangesneden in sleuf 
94/1. De bovenste vulling bestaat uit zwart zand doorspekt met houtskool, kalkmortel en 
baksteenbrokken. De onderste vulling is een mengeling van olijfbeige klei en zwart zand met 
een aantal baksteenbrokken. De bodem is ongeveer op 2,6 m T.A.W. gesitueerd. Het 
ceramisch materiaal uit de bovenste vulling is gekenmerkt door een grote fragmentatiegraad 
en is dus vermoedelijk voor een belangrijk gedeelte residueel van aard. Onder de 
steengoedscherven bevindt zich o.a. een wandfragment van een kruik met schild (1332.1). Op 
het schild is het jaartal 1601 te lezen. Daarnaast werd bij het steengoed ook een wandscherf 
versierd met een rozenblad (1332.3) en een bodemfragment van een kruik met licht concave 
vlakke bodem (1332.4) aangetroffen. Steengoedkannen versierd met rozenbladeren en - 
bloemen werden te Köln geproduceerd in de eerste helft van de 16de eeuw112. Dergelijke 
kannetjes hebben een bodem zoals fragment 1332.4. De opvulling van deze put kwam dus 
gezien de aanwezigheid van de gedateerde scherf ten vroegste tot stand in de eerste jaren van 
de 17de eeuw. Het is zeer aanlokkelijk deze kuil in het kader van het beleg van Oostende te 
interpreteren. Het is zelfs niet uitgesloten dat het een opgevulde bomkrater uit die periode 
betreft. Parallellen voor vroeg-modeme bomkraters zijn echter niet gekend.

108 Pieters et al. 1995b, 253-255 o.a. fig. 2.
109 Schietecatte 1997-1998, Bijlage 1: 79-83.
110 Schietecatte 1997-1998, 72; Bijlage 1: 143, Plaat 143.
111 Schietecatte 1997-1998,40.
112 Hurst et al. 1986, 209: fig. 101. 327.



4.9.2 Paalsporen
Het volledige onderzoeksterrein is gekenmerkt door de aanwezigheid van paalsporen. In 

deze wolk van paalsporen kunnen maar zelden een aantal alignementen worden herkend. Deze 
zijn aangeduid op het plan met letters. In twee gevallen kunnen hierin vermoedelijk de sporen 
van een houten gebouw herkend worden. Deze zijn behandeld bij de paragraaf over de houten 
gebouwen. In een aantal gevallen betreft het palenrijen die ofwel aansluiten bij een bakstenen 
gebouw ofwel wat meer waarschijnlijk is als relict van een houten aanbouw kunnen worden 
geïnterpreteerd. Deze zijn eveneens besproken onder de rubriek ‘gebouwen in hout’. 
Daarnaast komen ook paalsporen voor die samen met planken zorgen voor de beschoeiing van 
een gracht zoals het geval bij gracht spoomr. 935 ten oosten van gebouw 30.

In de meeste gevallen betreft het echter paalgaten waaraan geen specifieke functie kan 
worden toegewezen. In de zone Raversijde 92-95 hebben deze haast nooit een restant van de 
houten paal bewaard. In de zone 96-98 hebben een klein aantal paalsporen wel een paalkem in 
hout bewaard.

4.10 Begraven paarden en/of runderen (B4 plan 10)
Tijdens het archeologisch onderzoek werden af en toe skeletten aangetroffen van dieren die in 
anatomisch verband begraven waren. Het is verleidelijk deze in de opgravingszones 
Raversijde 92-95 en Raversijde 96-98 voor een deel te koppelen aan de aanwezigheid van de 
ruiterij van Albrecht en Isabella ten tijde van het Beleg van Oostende (1601-1604). Harde 
bewijzen zijn hier niet voor. De kuilen waarin deze dieren zijn begraven snijden in elk geval 
de laatmiddeleeuwse bewoningssporen zodat ze met zekerheid uit de periode 16de-20ste eeuw 
dateren. Het feit dat deze dieren een aantal keren in de omgeving van bakstenen waterputten 
zijn aangetroffen maakt aannemelijk dat een aantal onder hen inderdaad met het Beleg van
Oostende kunnen te maken hebben vermits van enkele van de bakstenen waterputten is
geweten dat ze nog in gebruik waren te tijde van het Beleg. Het is immers onwaarschijnlijk 
dat een latere bewoner van Walravenside die deze waterputten vermoedelijk niet precies wist 
liggen een aantal van deze dieren in de omgeving van een bakstenen waterput kon begraven 
hebben. Er is hier trouwens ook geen enkele reden toe. Het ondiep begraven van grote dieren 
als paarden en runderen in akkerland lijkt trouwens ook geen normaal gedrag voor een 
veeteler of landbouwer. Behalve met het Beleg van Oostende uit het begin van de 17de eeuw 
kunnen deze sporen of een aantal ervan ook te verbinden zijn met de belegering van de stad 
Oostende in de vroege 18de eeuw. Een veepest kan echter ook aan de basis liggen van de 
dood van een aantal van deze dieren.
Slechts één van deze in anatomisch verband begraven dieren is duidelijk van
laatmiddeleeuwse datum, nl. spoomr. 164.

Spoomr. 164 (fig. 139)
Dit paardenskelet in anatomisch verband is aangetroffen in de onderste vulling van 
veenwinningsput spoomr. 69. Gezien de stratigrafische positie is dit ongetwijfeld een 
laatmiddeleeuws paard.

Spoomr. 72-73
Een vijftal m ten noordoosten van waterput spoomr. 74 zijn twee kuilen aangesneden 
(spoomrs. 72 en 73), elk met een skelet in anatomisch verband. Eén ervan (spoomr. 73, fig. 
140) is duidelijk te herkennen als een paard.

Spoomr. 459 (fig. 141)



Ongeveer 25 m ten noordoosten van waterput spoomr. 74 is in een ovale kuil een 
paardenskelet in anatomisch verband aangetroffen.

Spoomr. 729 (fig. 142)
Spoomr. 729 doorsnijdt het bakstenen plaveisel rondom gebouw 20. Deze kuil bevat een 
paardenskelet in anatomisch verband. Dit paard is ongeveer 13 m ten noordoosten van 
bakstenen waterput begraven.

Spoomrs. 863-893
Op de overgang tussen de sleuven 96/1, 96/11 en 97/1 is een paardenskelet in anatomisch 
verband aangetroffen. De kuil snijdt door gracht spoomr. 887. Gezien de vulling van deze 
gracht wordt aannemelijk dat dit paardenskelet geen verband houdt met het Beleg van 
Oostende. Het skelet bevindt zich ongeveer 23 m ten noorden van bakstenen waterput 
spoomr. 732.

Spoomr. 1459
Kuil spoomr. 1459 bevat een paardenskelet in anatomisch verband. De kuil snijdt door de 
bakstenen waterput spoomr. 1468 waarvan het onderzoek van de vulling heeft aangetoond dat 
deze nog in gebruik was op het einde van de 16de eeuw of in het begin van de 17de eeuw. 
Deze informatie maakt aannemelijk dat dit paardenskelet in elk geval dateert van na het Beleg 
van Oostende.







4.11 Niet geïdentificeerde sporen 
Greppel spoomr. 515 (fig. 143, B4 plan 10)
In aansluiting op de begraven paarden en/of runderen wordt ook een spoor met een 
merkwaardige vormgeving opgenomen in deze bijlagen. Het betreft een greppelvormig spoor 
dat tweemaal een hoek van 90° maakt. De totale waargenomen lengte van de greppel bedraagt 
ongeveer 20 m. Op de plaats waar deze greppel het breedst is, bedraagt de breedte ongeveer 
0,5 m. Het spoor is echter slechts opgemerkt bij het grondig kuisen van het grondvlak in sleuf 
94/1 in functie van een foto, waardoor de kans dat eventuele mobilia uit dit spoor zijn 
vermengd geraakt met deze uit veenwinningsput spoomr. 69 zeer reëel is. Dit spoor (een 
restant van een scherm of een soort beschutting ?) kan eventueel met de aanwezigheid van 
militairen in functie van het Beleg van Oostende in verband gebracht worden. Het dateert in 
elk geval van na de opvulling van veenwinningsput spoomr. 69. Het is wel enkel vastgesteld 
in sleuf 94/1 maar liep vermoedelijk ook door in sleuf 94/11. In de bovenste vulling van 
veenwinningsput spoomr. 69 zijn inderdaad een aantal ceramiekfragmenten aangetroffen uit 
de 16de-vroege 17de eeuw. Deze zijn dus vermoedelijk afkomstig uit dit tijdens de opgraving 
niet opgemerkt spoor. Dit was te oordelen naar de ceramiekvondsten gesitueerd ter hoogte van 
de vakjes 45 en 46113. Om langs deze vakjes te passeren dient het spoor nogmaals tweemaal 
van richting te veranderen. Het materiaal omvat o.a. een fragment van een steengoedkan met 
schild (1500.2) waarop vermoedelijk de '1' van 1601 te lezen is en een wandfragment van een 
kan (1551.2) versierd met florale motieven (eiken- of rozenbladeren?). Dit spoor is dus ten 
vroegste in het begin van de 17de eeuw gedempt.

113 De stortzone werd volledig ingedeeld in vakjes om de spreiding van de mobilia gedetailleerder te kunnen in 
kaart brengen.





4.12 De mobilia uit een aantal geselecteerde contexten
Deze geselecteerde contexten worden apart en contextgewijs besproken. De inhoud van 

deze contexten bestaat overwegend uit mobilia in ceramiek. De in deze bijlagen besproken 
mobilia zijn enkel waar nodig ook opgenomen in de bijlagen voor de individuele mobilia die 
over gans de onderzochte zone zijn onderzocht. Bij de mobilia uit de hierna behandelde 
contexten die ook opgenomen zijn in de bijlagen van de individuele mobilia wordt telkens het 
identificatienummer tussen haakjes toegevoegd.

Deze contexten zijn vooral geselecteerd met de bedoeling greep te krijgen op eventuele 
chronologische evoluties binnen de betrokken periode of om bepaalde aspecten analytisch te 
ondersteunen. Behalve de hierna volgende contexten zijn ook de vullingen van een groot 
aantal tonwaterputten contextgewijs behandeld. Deze zijn echter volledig opgenomen in de 
bijlage 2 en geïllustreerd in bijlage 3. Het onderzoek van deze tonwaterputvullingen toonde 
o.a. duidelijk de dominantie van waterkruiken aan zowel in rood als in grijs aardewerk.

4.12.1 De onderste vullingslaag (feature 984) van kuil spoomr. 329
In sleuf 93/VIII werd ten westen van gebouw 5 kuil spoomr. 329 aangesneden. Deze 

viel op door zijn merkwaardige vulling. De bodemvulling van deze kuil bestond haast 
integraal uit ceramiekfragmenten. Boven op deze laag ceramiekfragmenten bevond zich een 
homogeen zwart humushoudend pakket dat geen op het terrein herkenbare vondsten bevatte. 
Een zeefstaal is van deze vulling niet genomen.

De ceramiekfragmenten bleken allemaal samen te horen tot 28 recipiënten. Het is deze 
archeologische context die hieronder besproken wordt. De beschrijvingen van de individuele 
stukken zijn opgenomen in de bijlagen van de mobilia. Deze kuil wijkt door zijn specifieke 
vulling volledig af van al de andere kuilen die in de opgegraven zones zijn onderzocht. Het is 
m.a.w. de enige kuil waarin een grote hoeveelheid ceramiekfragmenten vermoedelijk op één 
moment zijn achtergelaten. Het betreft voorwerpen die wel degelijk gebruikt geweest zijn te 
oordelen naar de prominente sporen van beroeting aanwezig op de bodem van de kookpotten.

Het ceramisch ensemble bestaat overwegend uit rood aardewerk (zestien stuks), 
gevolgd door Rijnlands steengoed met zoutglazuur (acht stuks) en grijs aardewerk (vier 
stuks). Siegburg producten en Spaanse majolica ontbreken. Het rood aardewerk is aanwezig 
onder de vorm van kookpotten (dertien stuks), waterkruiken (twee stuks) en één kannetje. 
Opmerkelijk bij deze is de afwezigheid van kookkommen en braadpannen, twee te 
Walravenside onder het rood aardewerk goed vertegenwoordigde vormen. Onder de 
kookpotten in rood aardewerk komt slechts één exemplaar voor op pootjes, de andere zijn 
allemaal op standvinnen. Het grijs aardewerk is aanwezig onder de vorm van een kookpot en 
drie waterkruiken. Rijnlands steengoed met zoutglazuur heeft enkel kannen opgeleverd.

Deze archeologische context toont een sterke dominantie van rood aardewerk, die 
enkel tot uiting komt bij de kookpotten. Bij de waterkruiken speelt grijs aardewerk duidelijk 
nog een rol van betekenis.

4.12.2 De bakstenen beerput spoomr. 546114
In de vulling van de beerput werden twee genetisch verschillende pakketten 

onderscheiden: een bovenste vulling en een primaire vulling. De bovenste vulling is er 
wellicht in gedeponeerd bij het buiten werking stellen van de beerput. Daarnaast is ook nog 
een kleine hoeveelheid materiaal gerecupereerd uit het sediment tussen de stenen.

Het bovenste opvullingspakket

114 De inhoud van deze structuur werd reeds uitvoerig besproken in Pieters et al. 1999b, 196.



- vier randfragmenten van kookpotten en/of kookkommen en een randfragment van een aan de 
buitenzijde zwaar beroet fragment van een braadpan.
- één bodemfragment van een braadpan in rood aardewerk
- 27 wandscherven in rood aardewerk waaronder twee met ingeritste versieringen.
- zeven wandscherven in grijs aardewerk.
- drie wandscherven van Rijnlands steengoed met zoutglazuur.

De primaire vulling van de latrine
- Aan de buitenzijde hevig beroet wandfragment van een kookpot in rood aardewerk met een 
korte naar buiten staande en inwaarts afgeschuinde rand en 18 wandscherven eveneens in rood 
aardewerk.
- Worstvormig oor en negen wandscherven in grijs aardewerk. Drie van deze laatste vertonen 
aan de binnenzijde een tot één mm dikke kalkaanslag.
- Achttien geelkoperen speldjes: elf met een lengte van 25-28 mm, vijf met een lengte van 31- 
33 mm en twee met onbepaalde lengte. De speldenkopjes bestaan uit twee tot drie windingen 
van de draad die rond de naald zijn bevestigd.
- Vier koperen veteruiteinden. De lengte varieert van 16 tot 24 mm en de diameter van 1,8 tot
2,5 mm.
- Een draadje met lus, mogelijkerwijze een fragment van een vishaak.
- Een aantal kleine blikfragmentjes.
- Bol gezet geperforeerd cirkel vormig plaatje in een koperlegering, diam. 6 mm.
- Een twintigtal kleine fragmenten van bruin gespikkeld haast ondoorschijnend en slechts één 
mm dik vlakglas. Eén zijde is zeer glad, vermoedelijk zelfs gepolijst. De andere zijde is 
centraal donkerbruin van kleur maar vertoont systematisch een boord met de zelfde kleur als 
de andere zijde.
- Twee dobbelsteentjes respectievelijk met een zijde van 5 tot 6 mm en 6,7 tot 6,8 mm.
- Klein lederen riempje met twee knoopjes eveneens in leder.
- Een aantal fragmenten van een witte bepleistering, telkens met een glad en een ruw 
oppervlak.
- Twee stukken onbewerkte natuursteen: silex en een vulkanisch gesteente.
- Zeventien brokjes steenkool.

Het muurwerk zelf
In het sediment dat zich tussen de bakstenen bevindt zijn twee wandscherven 

aangetroffen: één in rood aardewerk en één in grijs aardewerk.

Besluit
Deze context is eigenlijk zo goed als onbruikbaar in verband met het onderzoek naar 

de consumptie van ceramiek te Walravenside. De opname in deze bijlagen is echter wel 
verantwoord doordat de vulling door zijn quasi-afwezigheid van culturele mobilia, patronen 
van afvalverwerking aan het licht brengt. Daar dit kenmerk, de afwezigheid van culturele 
mobilia in de primaire vulling van de beerputten, ook kan worden doorgetrokken naar de 
andere gelijkaardige structuren te Walravenside, is deze context illustratief en tegelijk 
kenmerkend voor het geheel van de beerputten.

4.12.3 Het begraven oppervlak spoomr. 602 onder de dijk
Bij het maken van een doorsnede doorheen het terrein ten noorden van de Duinenstraat 

op een perceel waar de aanwezigheid van een dijk wordt verondersteld is (sleuven 94/111 en



96/111), helemaal onderaan onder de opgeworpen sedimenten een begraven oppervlak 
aangetroffen. Dit bevatte o.a. een kleine hoeveelheid ceramiek (272 fragmenten) en een deel 
leder- en botresten. De ceramiekcollectie bestaat uit rood aardewerk, grijs aardewerk, 
Rijnlands steengoed met zoutglazuur, Siegburg steengoed en wit aardewerk, vermoedelijk 
Langerwehe. De onderlinge verhouding tussen deze groepen berekend op basis van 
schervenaantallen ziet er als volgt uit: 69 % rood aardewerk, 20 % grijs aardewerk, 7 % 
steengoed met zoutglazuur, 3,5 % Siegburg steengoed en 0,5 % wit aardewerk. Berekend op 
basis van minimum aantal individuen (24 individuen) zijn de percentages in dezelfde volgorde 
67, 12,5, 12,5, 4 en 4 %. Wat de vormen betreft bestaat het rood aardewerk uit fragmenten van 
twee borden waarvan één met opgelegde slibvlakken en een tweede met sgraffito-versiering, 
vier randfragmenten van braadpannen met uitstaande aan de buitenzijde verdikte rand, twee 
fragmenten van kruiken met cilindrische hals waarvan één met een versiering van opgelegde 
sliblijnen, een fragment van een deksel en zeven randfragmenten van kookpotten en 
kookkommen met uitstaande hals en verdikte rand. Het grijs aardewerk omvat twee 
randfragmenten van kookpotten: één met cilindrische hals en bandvormige rand en een tweede 
met uitstaande hals en licht verdikte rand en een randfragment van een voorraadpot met korte 
vertikaal staande rand. Het Rijnlands steengoed met zoutglazuur bestaat uit drie 
randfragmenten van kannen met cilindrische hals, eenvoudig rechtopstaande rand of in 
doorsnede min of meer driehoekige rand waarvan één versierd is met een rij radstempels. Het 
Siegburg steengoed en het wit aardewerk bestaat uit wandfragmenten.

4.12.4 Het loopvlak spoomr. 952 in gebouw 23
Dit loopvlak bestaat uit een dun laagje met sterk platige structuur. Om een 

gedetailleerde analyse mogelijk te maken werd bij de opgraving elke vondst driedimensioneel 
geregistreerd. Dit loopvlak werd ook intensief bemonsterd voor diverse analysen. Het 
uitgegraven sediment werd ook integraal gezeefd. Stratigrafische analyse toont aan dat dit 
loopvlak in elk geval tot de eerste fase van gebouw 23 behoort. Deze eerste fase kan op basis 
van de numismatische gegevens in het eerste derde van de 15de eeuw en eventueel zelf in het 
eerste kwart van deze eeuw worden geplaatst.

Deze context lijkt bijzonder interessant omdat deze vermoedelijk uitsluitend vondsten 
in hun primaire context bevat. Het betreft vermoedelijk verloren voorwerpen en fragmenten 
van objecten die onbewust niet werden afgevoerd naar afvalput of stort. Deze vondsten zijn 
dus bevoorrechte getuigen van wat zich binnenshuis heeft afgespeeld.

Tot de vondsten behoorde naast een kleine collectie ceramiekfragmenten en wat 
metalen voorwerpen ook een amberen kraal (2446.1) en vier munten: een mijt geslagen onder 
Lodewijk van Nevers of een imitatie van een dergelijke mijt, een mijt geslagen vanaf 1407 
onder Jan zonder Vrees (2448.2), een imitatie van een dubbele mijt type Jan zonder Vrees of 
Filips de Goede (2445.1) en een imitatie van een mijt type Jan zonder Vrees of Filips de 
Goede (2448.1). Geen van de vier munten is geslagen na 1434. Het feit dat bij de aangetroffen 
munten het onderscheid tussen Jan zonder Vrees en Filips de Goede niet mogelijk is, wijst 
enkel op de slechte bewaringstoestand van de stukken. Het zouden dus in theorie perfect drie 
stukken geslagen onder Jan zonder Vrees kunnen zijn. De aanwezigheid van een mijt van 
Lodewijk van Nevers kan erop wijzen dat dergelijke munten, ongeveer vijftig jaar na het 
einde van de regeerperiode van Lodewijk van Nevers nog in gebruik waren.

De kleine collectie ceramiek uit deze context bestaat uit 216 fragmenten. Ongeveer 
dertig % van deze zijn niet groter dan één cm2. Vier soorten ceramiek zijn vertegenwoordigd. 
Rood aardewerk, grijs aardewerk, Rijnlands steengoed met zoutglazuur en 
Siegburgsteengoed. De onderlinge verhouding van deze groepen bedraagt berekend op de



schervenaantallen respectievelijk 56, 39, 3,5 en 1,5 %. De verhouding berekend op het 
minimum aantal individuen (negentien in het totaal) doet de balans nog wat verder in het 
voordeel van het rood aardewerk overhellen en haalt het steengoed een stuk uit het 
verdomhoekje met percentages van 63, 21, 11 en 5 % respectievelijk voor rood aardewerk, 
grijs aardewerk, Rijnlands steengoed met zoutglazuur en Siegburgsteengoed. Wat de vormen 
betreft bestaat het rood aardewerk uit een oorfragment van een kom met boven de rand 
opgetrokken verticale oren, twee randfragmenten van braadpannen met ronde aan de 
buitenzijde ontwikkelde randen, een randfragment van een kruik met cilindrische hals en 
ribbel aan de buitenzijde en acht randfragmentjes van eerder kleine kookpotten met uitstaande 
hals en aan de buitenzijde verdikte rand. Het grijs aardewerk bestaat uit drie randfragmenten 
van kruiken met cilindrische hals en ribbel aan de buitenzijde en uit een randfragment van een 
potje met korte uitstaande hals. Het steengoed bestaat uit wandfragmenten van 
Siegburgrecipiënten, een randfragment van een kruik met cilindrische hals en een 
randfragment van een kruikje met minstens één maar vermoedelijk twee bandvormige op de 
rand aangebracht oren. Uit deze beperkte collectie blijkt dat de drie hoofdgroepen overwegend 
verschillende functies vervulden. Rood aardewerk was vooral bestemd voor koken en braden, 
grijs aardewerk om water bij de werk te halen en steengoed als schenkgerei op tafel.

Onder de metalen voorwerpen bevinden zich vier spijkers, een ronde (2535.5) en een 
rechthoekige (2448.5) gesp, twee fragmenten van klinknagels (2535.6-7) en twee vishaken 
(2448.3, 2535.2) in ijzer. De objecten in een koperlegering bestaan uit een sleutelgatvormige 
gesp (2535.3), een speld (2535.4), een half belletje (2446.4), een kettinkje (2446.3), twee 
stukjes in mekaar gevlochten koperdraad (2446.2, 2448.4) en een haak van een gordelsluiting
(2445.2). Bij de voorwerpen in metaal zijn de kledij-onderdelen opvallend goed 
vertegenwoordigd. Daarnaast is ook het maritiem karakter te duiden.

4.12.5 Gracht spoomr. 1079
Deze gracht loopt onder gebouw 18 door. De grachtvulling bevatte naast twee (1,1 %) 

schilfers in terra sigillata, drie (1,7 %) fragmenten steengoed vermoedelijk Langerwehe, 37 
(20,4 %) fragmenten van rood oxiderend gebakken aardewerk en 139 (76.8 %) fragmenten 
van grijs aardewerk.

Het rood aardewerk bevat naast 28 wandfragmenten en twee rolronde oorfragmenten 
ook zes randfragmenten. Het betreft een randfragment van een kruik met vermoedelijk 
cilindrische hals, ribbel aan de buitenzijde en licht inwaarts afgeschuinde rand (B3 fig. 137:
1), een randfragment van een kookpot met uitstaande eenvoudig verdikte rand (B3 fig. 137:
2), een randfragment van een kookpotje met uitstaande hals en ruitvormig verdikte rand (B3 
fig. 137: 3), een vermoedelijk randfragment van een braadpan (B3 fig. 137: 4), een 
randfragment van een komfoor of vuurklok (?) (B3 fig. 137: 5) en een randfragment van een 
recipiënt met uitstaande hals en aan de binnenkant ontwikkelde dekselgeul (B3 fig. 137: 6). In 
het rood aardewerk zijn minimaal zes individuen vertegenwoordigd.

Het grijs aardewerk bestaat te oordelen naar de twaalf randfragmenten vooral uit 
kookpotten. Het betreft acht randfragmenten van bolvormige kookpotten met rechte, soms 
licht naar buiten staande, aan de buitenkant verdikte en soms ondersneden rand. Deze 
vertegenwoordigen minimum zes individuen (B3 fig. 137: 7-12). Bij één randfragment is de 
rand verdikt en min of meer vierkant (B3 fig. 137: 12).

Voorraadpotten zijn slechts door één randfragment (B3 fig. 137: 13) vertegenwoordigd 
evenals de voor Raversijde typische geknikte kookkommen (B3 fig. 137: 14). Een laatste 
randfragment is afkomstig van een kookpot of kom met naar buiten staande hals en verdikte, 
ingesnoerde rand (B3 fig. 137:15). Tot de collectie grijs aardewerk behoren ook vijf



bodemfragmenten met standvinnen die vermoedelijk van kruiken afkomstig zijn vermits de 
vertegenwoordigde kookpotten en kookkommen in regel geen standvinnen bezitten115. In het 
grijs aardewerk zijn dus minstens elf individuen vertegenwoordigd.

Drie wandfragmenten in steengoed met een paarse deklaag aan de buitenkant kunnen 
als producten uit Langerwehe worden gedetermineerd.

Het herberekenen van de percentages in functie van de minimum individuen nivelleert 
de verschillen vastgesteld op basis van de schervenaantallen wel enigszins maar behoudt toch 
de algemene trend. Grijs aardewerk vertegenwoordigt 58 %, rood aardewerk 32 %, steengoed 
5 % en terra sigillata (?) ook 5 %. Deze berekeningen laten toch toe te stellen dat grijs 
aardewerk in deze collectie de ceramiek nog in ruime mate domineert. De aangetroffen 
vormen van kookpotten, voorraadpotten en kookkommen zijn op basis van gelijkaardige 
vondsten te dateren in de periode 2de helft 13de of late 13de eeuw tot omstreeks 1350/1375116.

4.12.6 De onderste vulling van de bakstenen waterput spoomr. 1468
Helemaal onderaan in de opvulling van deze bakstenen waterput werden zeventien 

fragmenten van minstens vier gelijkaardige kannetjes in Rijnlands steengoed met zoutglazuur 
aangetroffen. Twee kannetjes zijn voldoende bewaard om de vorm te achterhalen. Het betreft 
onversierde nogal bolvormige kannetjes (B3 fig. 138: 1-2) met een cilindrische hals, 
bandvormig oor, vlakke bodem en een ribbeltje op de overgang van de hals en de buik. Zes 
fragmenten zijn gekenmerkt door een donkergrijs baksel en een bruin gespikkeld zgn. Tijger'- 
glazuur. Bij de overige fragmenten is het baksel grijs tot lichtgrijs en het zoutglazuur in zones 
bleekgrijs tot lichtbruin. Kannen met deze morfologie en technische kenmerken komen voor 
onder de producten van Frechen (D) of Keulen (D) en worden gedateerd in de 2de helft van de 
16de eeuw. Het enige bodemfragment van dit ensemble vertoont in elk geval ook de voor de 
producten van Frechen typische concentrische strepen op de bodem tengevolge van het 
gebruik van een draad om de recipiënten van het wiel los te maken117. Wat de precieze 
morfologie betreft gelijken deze fragmenten zeer goed op producten van Frechen uit het 
laatste kwart van de 16de eeuw118.

Deze waterput was dus in elk geval nog in werking in de late 16de eeuw. 
Vermoedelijk werd hij gebmikt bij het Beleg van Oostende.

4.12.7 Feature nr. 3858
Voordat gebouw 29 werd opgericht werd eerst het terrein genivelleerd. Onder het 

overwegend kleiig ophogingspakket bevond zich ook een laag die een kleine hoeveelheid 
ceramiek (112 fragmenten) bevatte. Deze collectie wordt hier kort onder de loupe genomen. 
Deze bestaat uit rood aardewerk, grijs aardewerk en Rijnlands steengoed met zoutglazuur. Op 
basis van de schervenaantallen vertegenwoordigen de zopas opgesomde groepen 
respectievelijk 66, 30 en 4 %. Op basis van het minimum aantal individuen wordt dit 67, 25 
en 8 %. Onder het rood aardewerk bevindt zich één braadpan, één randfragment van een kruik 
met cilindrische hals en zeven randfragmenten van kookpotten met uitstaande hals en vooral 
aan de buitenzijde verdikte rand. Het grijs aardewerk bestaat uit drie randfragmenten van 
kookpotten waarvan één met cilindrische hals en bandvormig verdikte rand en twee met 
uitstaande hals en verdikte rand. Het steengoed bestaat enkel uit wandfragmenten. Siegburg 
steengoed is niet vastgesteld.

115 Verhaeghe 1983, 83-85.
116 Verhaeghe 1983.
117 Hurst et al. 1986, 214.
118 Gaimster 1997a, 214: fign. 53 & 54.



4.13 Spatiale analyse en cross-fitting: enkele preliminaire resultaten
Van enkele ceramiekgroepen werden al de scherven afkomstig van over gans de site bij 

mekaar gebracht en onderling getoetst met de bedoeling om zoveel mogelijk recipiënten terug 
samen te stellen. Hierbij werd vertrokken vanuit de gedachte dat normalerwijze 
oorspronkelijk, het recipiënt volledig op de site aanwezig is geweest. In het puur theoretische, 
ideale geval, wanneer gans de site, inclusief de eventueel aan de rand van de nederzetting 
gesitueerde stortzones, op zgn. 'prehistorische119' wijze zou zijn opgegraven, de recente 
ploeglagen inbegrepen, zouden haast alle potscherven moeten samen te stellen zijn tot 
volledige recipiënten. Een dergelijk zeer minutieus onderzoek is gezien de omvang van de site 
financieel niet mogelijk en derhalve utopisch. Ondanks het feit dat tengevolge van het 
machinaal verwijderen van de ploeglagen en vooral tengevolge van het opgraven met spade 
en schop, vermoedelijk reeds een redelijke hoeveelheid vondsten aan de archeologische 
registratie is ontsnapt, werd toch geprobeerd om uit een dergelijk onderzoek zo veel mogelijk 
gegevens te puren. Daar de vondsten sinds de start van het onderzoek zorgvuldig per spoor 
werden ingezameld kan het probleem van de afwezigheid van een driedimensionele registratie 
van elke individuele vondst enigszins worden gerelativeerd. Het probleem stelde zich echter 
wel bijzonder scherp ten aanzien van zeer grote sporen als grachten en veenwinningsputten. 
Deze werden dan ook terwille van dit onderzoek sinds de opgravingscampagne van 1994 op 
het terrein verder onderverdeeld in kleinere artificiële eenheden (Bijlage 4 plan 1). Voor de 
grachten kwam dit neer op blokken van ongeveer één m2. Hiervoor werd de gracht in de 
lengteas door midden gesneden. Vervolgens werden haaks op deze lijn vakjes van één m 
breedte afgebakend. In de grote als stortzone gerecupereerde veenwinningskuil werden zones 
van vier m2 (twee bij twee m) afgebakend die in eveneens artificiële lagen van ongeveer dertig 
cm werden opgegraven.

Deze sitegewijze wedersamenstelling van ceramiekfragmenten liet onmiddellijk 
enerzijds een verbeterd onderzoek toe van het aanwezige vormengamma van de onderzochte 
ceramiekgroepen en verschafte vervolgens anderzijds een verbeterd inzicht in de 
wegwerppatronen van deze materialen. Tenslotte werd het ook mogelijk om aan de hand van 
de uit verschillende contexten afkomstige passende scherven chronologische en andere 
verbanden tussen een aantal van de duizenden onderzochte sporen te suggereren. Dit werd 
uitgetest met het aardewerk uit Colstoun (Schotland) en met een gatenpot in rood aardewerk 
en vervolgens uitgebreid naar de Spaanse en Italiaanse majolica, de hoorns in wit aardewerk 
en de overige producten uit Langerwehe in wit aardewerk, de ceramiek uit Saintonge en de 
bekers en het groen geglazuurd vaatwerk uit Siegburg. Voor de grote groepen als rood een 
grijs aardewerk is een dergelijke aanpak zeer tijdsrovend en eigenlijk haast niet te doen 
vanwege de grote onderlinge gelijkenis van de stukken en de immense hoeveelheden ervan.

Dit soort onderzoek werd ook op andere archeologische sites al uitgevoerd. Het meest 
bekende voorbeeld voor de middeleeuwen is Sandall Castle in Yorkshire (GB)120 en Steve 
Moorhouse heeft heel wat onderzoek verricht op dit vlak. De gedetecteerde linken tussen 
ceramiekfragmenten worden o.a. gebruikt om gelijktijdigheid tussen bepaalde structuren te 
achterhalen121, maar ook om patronen van afvaldepositie te herkennen. Het grote 
interpretatieve probleem hierbij blijft wel de residualiteit.

119 Dit houdt in dat elke individuele vondst driedimensioneel wordt geregistreerd en dat het terrein met het 
truweel wordt opgegraven.
120 Moorhouse 1986
121 Lawrence 1999, 129.



Hiema worden enkele eerste specifieke resultaten van dergelijk onderzoek op materiaal 
van Walravenside opgesomd. Het betreft deze in verband met de ceramiek met beigewit 
baksel vermoedelijk afkomstig uit Colstoun (East Lothian, Schotland) en deze in verband met 
een gatenpot in rood aardewerk.

Van de 52122 onderzochte fragmenten behoren er minstens 25 tot hetzelfde recipiënt123, 
daar ze werkelijk aan mekaar passen. De hier besproken 52 scherven komen hoofdzakelijk uit 
vier aan mekaar palende vakjes van de stortzone, nl. 17, 18, 25 en 26. Bij deze vakjes zijn 
zowel de bovenste als onderste niveaus vertegenwoordigd: 17 en 17/2, 18/2, 25, 25/2 en 26/2. 
Daar beide artificiële niveaus ook bij mekaar aansluiten kan de verticale zowel als de 
horizontale spreiding van deze scherven nogal beperkt zijn. Negen scherven zijn afkomstig uit 
de bovenste grachtvulling ten zuidwesten van gebouw 13. En één enkele scherf is afkomstig 
uit een kuil die zich ten zuidwesten van gebouw 3 bevindt. Hieruit is af te leiden dat deze pot 
voor het belangrijkste deel (42 op de 52 scherven) in de stortzone belandde en slechts in veel 
geringere mate in de gracht terecht kwam. Uit dit onderzoek is verder ook duidelijk dat vooral 
ceramiekfragmenten met eenzelfde vondstennummer aan mekaar passen. Dit kan erop dat er 
geen belangrijke postdepositionele verstoring meer is geweest in de als stortzone 
geïnterpreteerde bovenste vulling van veenwinningsput spoomr. 69.

Uit de wedersamenstelling is af te leiden dat er een linken bestaan tussen de opvulling 
van veenwinningsput spoomr. 69 en gracht spoomr. 219, tussen de opvulling van 
veenwinningsput spoomr. 69 en kuil spoomr. 220. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de 
bewoners van gebouw 13 zowel afval in de op te vullen veenwinningsput kieperden als in de 
gracht aan de andere kant van de bewoning. De hoofdmoot komt wel terecht in grote op te 
vullen veenwinningsput. De afstand tussen de verst uit mekaar liggende betrokken 
vindplaatsen van de ceramiek uit Colstoun (vakken in stortzone en kuil spoomr. 220) bedraagt 
ongeveer vijftig m.

Tien fragmenten van eenzelfde gatenpot in rood aardewerk werden aangetroffen in vijf 
verschillende vakjes van de in vakken opgegraven bovenste vulling van veenwinningsput 
spoomr. 69. Het betreft de vakjes 14, 22/2, 39, 47 en 48. Uit deze verspreiding kan worden 
afgeleid dat een aantal fragmenten van deze pot minstens op zes m afstand van mekaar zijn 
aangetroffen. Ook hier getuigt het dicht bij mekaar aantreffen van de verschillende 
fragmenten dat er bij de bovenste vulling van spoomr. 69 geen sprake is van een intense 
postdepositionele verstoring.

Wat gedaan werd bij wijze van test met de ceramiek uit Colstoun en de gatenpot in rood 
aardewerk, werd vervolgens, zoals reeds gezegd, uitgebreid naar Spaanse en Italiaanse 
majolica en een aantal andere kleinere, m.a.w. overzichtelijke, ceramiekgroepen. Het zou 
evenwel de moeite waard zijn om dit onderzoek ook uit te werken met andere 
ceramiekgroepen, maar dit was in het kader van deze verhandeling niet mogelijk, gezien het 
tijdrovend karakter van dit specifiek onderzoek.

De gedetecteerde linken werden allemaal aangeduid op een plan (fig. 144) en hi emit 
zijn een aantal verdere conclusies te trekken. Er is geen enkele link vastgesteld tussen de 
zones Raversijde 92-95 en Raversijde 96-98 ondanks het feit dat de minimale afstand tussen 
beide zones, ongeveer 44 m, verschillende malen overbrugd werd door linken binnenin de 
zone Raversijde 92-95. De grootste afstand tussen de vindplaatsen van twee aan mekaar

122 Aantal scherven verdeeld per nummer: stortzone 17: 5, 17/2: 1, 18/2: 9, 25: 8, 25/2: 10, 94530: 7, 94293: 1; 
gracht: 95/2.6: 9; kuil: 94533: 1.
123 De uniformiteit van het schervenmateriaal maakt echter wel aannemelijk dat al deze scherven van één en 
hetzelfde recipiënt afkomstig zijn.



passende scherven bedroeg immers 62 m. Verschillende malen kwamen verder nog linken aan 
het licht die afstanden van om en bij de vijftig m overbrugden.

Hierbij komt verder dat in de zone Raversijde 92-95 merkelijk meer linken aan het licht 
werden gebracht dan in de zone Raversijde 96-98. De afstanden tussen de linken is in de zone 
Raversijde 96-96 ook een stuk kleiner dan in de zone Raversijde 92-95. Beide zones die zich 
o.a. onderscheiden op basis van de oriëntatie van de gebouwen verschillen dus blijkbaar ook 
wat betreft de door cross-fitting aan het licht gebrachte linken tussen aan mekaar passende 
ceramiekfragmenten.



Figuur 144; op het opgravingspSan aangedulde linken tussen ceramiekfrag menten»
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