
^en n¡euwe zoutwinningssite in D e  Panne (W .-V I . )

Bij natuurinrichtingswerken door de Vlaamse 
pandmaatschappij in de Oosthoekduinen van De 

anne zijn interessante archeologische sporen aan 
ge lctlt gekomen. Door afgravingen voor een poel in 
® oek gevormd door de Veurnestraat en het Lang- 

j eed kwamen ijzertijdkuilen, Romeinse brandres- 
Ingraven en vol-middeleeuwse structuren aan he

De vindplaats ligt op de rand van de duinen 
°Pdeovergang naarde polders (+ 5,129 m T.A.W.). 

eer specifiek kan gesproken worden van een licht 
er even duintje, vooruitspringend in de polders. Aan-9ez|en de ijzertijdsporen net onder de teeltlaag te en versiermy. - aealad en __

orsch¡jn kwamen, is er ook geen sprake van latere terwijl an er® z¡¡n besmeten. Op een schou-
rstuiving. Hier is de rand van de duinen buiten schot So™m'?® r?^ qepoliiste geometrische lijnversiering
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De medium-versie reikte vermoedelijk zo'n 15 cm hoog 
op een voet met een diameter van ±2 cm. Ook bij de 
/argre-versie is geen volledig exemplaar bewaard. De 
voet is afgerond vierkant met zijden van 2,5 à 3 cm. 
Dit onderscheid kan technisch vooralsnog niet ver-

zertijdkuilen, Romeinse uia..̂ ,  klaard worden.
■middeleeuwse structuren aan het

Voorzover op dit moment kon nagegaan wor
den, komen bij het aardewerk enkel potten met een 
zwak S-profiel voor. Ook dikke schijfvormige bodems, 
waarvan de diameter tot 20 cm kan oplopen, zijn al
gemene regel. Daartegenover vertoont dit aardewerk 
wel een grote verscheidenheid in bakking, afwerking 
en versiering. Sommige stukken zijn ruw gevormd, 
tenwijl andere verzorgd geglad en geprofileerd zijn.

Momenten zijn besmeten. Op een schou-lünversiering

acuitíven dij ae v o rr 
Late Middeleeuwen.

Uit de ge o lo g isch e  studie van de
kustvlakte door C. Baeteman blijkt dat op ko 
van de vindplaats een inbraakgeul van e z
gesitueerd worden. De overvloedige vondst van

winningsmateriaal of briquetage was an 
verwonderlijk.

H e t z o u tw in n in g s m a te r ia a l is in k u 'ie n  9®

poneerd, waar d it in andere vindplaatsen i g
wordt aangetroffen. D it roept vragen op die vooraisn g 
niet kunnen beantwoord worden.

Hier een zoutwinningssite lokaliseren is
'ogica zelve omdat in de nabije polders klei en v
(turf) kon gewonnen worden. Met het veen on• —- Hot \/¡a de inbraaK-

ve omdat in de nabije poioeis. 
gewonnen worden. Met het veen kon men 

 -otar linken dat via de inbraak-

geul (en m ogelijk aansluitende zou ipannc; ■
gevoerd. De klei d iende om de briquetage aan 

maken.

Dit m ateriaal is zacht gebakken en besti
uit ovenwanden, fragmenten van (zout)sc aa j
kegeltjes (om de schaaltjes boven het vuur te - 
den). Het lijkt erop dat de klei te r plaatse verbrand is.

. . * Hik ziin. De
1 lij IXV w, _--

De ovenwanden kunnen to t 4 cm dik zijn. De 
schaaltjes zijn derm ate gefragm enteerd dat er gee 
zinnige uitspraken kunnen gedaan worden ove 
vorm. Bij de kegeltjes kunnen verschillende soorten

onderscheiden worden. De small-versie ee 
voet een diameter van ± 1,5 cm en is ± crn

Sommige tragmc. Ilw> . _
derfragment is gepolijste geometriscne njn»&,w._.. 
aangebracht, eenmaal werd ook kamversiering opge
merkt. Sommige potten waren volledig overdekt met 
vingemagelindrukken. Bovenop bepaalde randen kon 
een rij vingerindrukken voorkomen. Zowel de brique
tage ais het aardewerk vertonen sterke overeenkom
sten met materiaal uit andere zoutwinningscontexten 
in De Panne en Veurne en kunnen bijgevolg op het 
einde van de vroege La Tène-periode of in de midden- 
La Tène-periode gedateerd worden (275-100 v.C.).

Uit de aangetroffen kullen kan tot op heden 
geen grondplan van een gebouw gepuurd worden. 
Geplande bijkomende afgravingen zullen hier mogelij
kerwijze nog verandering in brengen. Zware bioturba- 
tie lijkt de mogelijkheden van het botanisch onderzoek 
te hypothekeren. Toch werden door Jan Bastiaens 
(I.A.P.) staalnames uitgevoerd om dit snel uit te vissen.
De voorlopige resultaten waren niet echt hoopgevend.

Later (in de Romeinse periode) is op deze 
plaats een grafveldje ingeplant. Tot dusver zijn vijf 
brandrestengraven onderzocht. In de kuilen zijn ver
brand bot, verbrand houten (al dan niet vervormde) 
aardewerkscherven aangetroffen. Opvallend in deze 
context is de quasi-exclusiviteit van het zogenaamde 
Arras-aardewerk, dat in de late 2de, maar vooral in 
de 3de eeuw geplaatst wordt. Was het geen echte 
Arraswaar, dan was het wel goede imitatie in lokale

ceramiek !
Over het middeleeuwse aanbod wordt niet uit

gewijd. Daar is Archaeologia M ediaevalis de ideale

spreekbuis voor.


