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1. Inleiding
Het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) ScheldeDurme omvat negen gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne,
Lebbeke, Wetteren, Wichelen, Zele), gelegen in het arrondissement Dendermonde
(provincie Oost-Vlaanderen)(Figuur 1). Het ca. 314 km² grote gebied bevindt zich aan of
nabij de Benedenschelde, die een zeer bepalende rol speelde in de ontwikkeling van
het landschap en de bewoning en het gebruik ervan door de mens.

Figuur 1 Overzicht van het werkingsgebied van de IOED Schelde-Durme, maar aanduiding van
de belangrijkste waterlopen

De Centraal Archeologische Inventaris telt 803 records verspreid over het ganse
werkingsgebied. Een stevige dataset als resultaat van meer dan een eeuw archeologisch
onderzoek. Op vraag van de IOED werd voor deze studie de CAI uitgespit en de
opgenomen vindplaatsen gewikt en gewogen. Doel was een onderzoeksbalans voor de
regio met een overzicht van de voornaamste vindplaatsen, vondsten en vondstcollecties
per archeologische periode. Het gaat om een verkennend onderzoek, een eerste
voorzichtige oefening als opstap naar verder diepgaand en synthetiserend onderzoek.
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2. Opbouw van de studie
De eerste vijf hoofdstukken kunnen beschouwd worden als inleidende delen waarin het
onderzoekskader wordt geschetst.
Hoofdstuk 3 behandelt de methodiek van het onderzoek met de gebruikte instrumenten
en bronnen. Er wordt dieper in gegaan op welke manier de CAI ‘gebruiksklaar’ werd
gemaakt voor het onderzoek.
In hoofdstuk 4 wordt beknopt de onderzoekshistoriek besproken en de voornaamste
archeologische actoren van de voorbije decennia voorgesteld.
In hoofdstuk 5 wordt de archeologische dataset voor de regio kwantitatief geanalyseerd
over de archeologische periode en gemeenten heen.
In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van de landschappelijke evolutie van het
projectgebied door de eeuwen of zelfs millennia heen. Dit hoofdstuk wordt gebruikt als
kapstok voor de chronologische syntheses.
Hoofdstuk 7 is specifiek gewijd aan de rijke collecties van baggervondsten. Er wordt een
algemeen beeld geschetst van samenstelling en vorming van collecties. In de
chronologische syntheses wordt dieper in gegaan op bepaalde vondsten.
Hoofdstuk 8-15 betreffen de syntheses per archeologische periode, startend met het
Paleolithicum tot en met de Moderne Tijd.
In hoofdstuk 16 wordt de dataset afgewogen in functie van verdergezet onderzoek.
Relevante thema’s die verder uitwerking verdienen worden aangestipt. Een aantal
onderzoeksvragen en -pistes worden geformuleerd.
Waar mogelijk en relevant werd de tekst gestoffeerd met afbeeldingen en
overzichtskaarten.
Om het overzicht in de literatuur te behouden is er gekozen om bij elk hoofdstuk
afzonderlijk een literatuurlijst te voorzien met de meest relevante referenties. Een meer
exhaustieve literatuurlijst voor de regio werd bijgevoegd in bijlage.
Eveneens in bijlage kan men de dataset vinden die als basis heeft gediend voor de
studie. Het gaat om een bewerking van de CAI zoals beschreven in §3.2.
Tenslotte werd er ook een lijst toegevoegd met archeologische collecties en archieven.
Deze lijst beperkt zich tot collecties die in het kader van de studie werden gelokaliseerd.
Deze lijst biedt zeker geen exhaustief overzicht van alle collecties voor de regio. De
opmaak van zo’n exhaustieve lijst was niet mogelijk binnen de termijnen van dit
onderzoek.

10

3. Methodiek van het onderzoek
3.1. Gebruikte instrumenten en bronnen
3.1.1. Centraal Archeologische Inventaris (CAI)
Als ruggengraat voor deze studie werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
gebruikt. Deze databank brengt de archeologisch vindplaatsen in Vlaanderen in kaart
met als doel een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen van de Vlaamse
archeologie. Vandaag is de CAI geïntegreerd in de Inventaris Onroerend Erfgoed en is –
voor
een
professioneel
publiek
–
te
raadplegen
via
https://inventaris.onroerenderfgoed.be onder de categorie ‘waarnemingsobjecten’. De
keuze om de CAI enkel toegankelijke te maken voor professionelen werd gemaakt
omdat voor het interpreteren van de data uit de CAI enige achtergrondkennis nodig is,
en omdat delen van de inhoud van de databank auteursrechtelijk beschermd zijn.
De CAI bundelt de resultaten uit diverse vormen van onderzoek en daarbij worden twee
grote categorieën van vindplaatsen onderscheiden: enerzijds zijn er de echte
archeologische vindplaatsen en anderzijds de indicatoren daartoe. De afbakening van
de archeologische vindplaatsen is het resultaat van ‘echt’ ‘archeologisch onderzoek en
omvat toevalsvondsten, opgegraven sites, resultaten van proefsleuvenonderzoek en
resultaten van landschappelijk of natuurwetenschappelijk onderzoek. Indicatoren die
wijzen op de eventuele aanwezigheid van archeologisch erfgoed zijn vaak het resultaat
van onderzoek uit andere disciplines. We denken dan onder andere aan
veldprospecties, historisch onderzoek, historisch-cartografisch onderzoek of toponymie.
Ter hoogte van de vindplaatsen werd ooit een archeologische vondst gedaan. Deze
vondsten kunnen (gedeeltelijk) bewaard zijn in situ, maar kunnen evengoed verdwenen
zijn door een archeologische opgraving of door de realisatie van een
infrastructuuringreep in de bodem. Doorgaans bevat de CAI dan een verwijzing naar het
ex situ-archief en/of publicatie. Indicatoren wijzen eerder op de verwachting van een
archeologische site.

3.1.2. Grijze literatuur
De term ‘grijze literatuur’ wordt vaak gebruik bij meer synthetiserend onderzoek in het
vakgebied van de archeologie. Het gaat om vormen van output die niet makkelijk zijn
terug te vinden in bibliografieën. In geval van de archeologie denken we dan vooral aan
de ongepubliceerde rapporten van archeologisch onderzoek en werkdocumenten van
archeologische instanties.
Op de grijze literatuur uit de periode voor 1993 (Archeologiedecreet) is heel moeilijk zicht
te krijgen. In het beste geval zijn de data bewaard in de archieven van de uitvoerende
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onderzoeksinstanties of in de boekenkast van de onderzoeker1. Voor de periode na de
invoer van het Archeologiedecreet worden de rapporten van archeologisch onderzoek
systematisch bewaard door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De rapporten van het archeologisch onderzoek dat plaats vond voor 2016 (activatie
nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet) kunnen bevraagd worden via de catalogus van de
bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed (https://bib.onroerenderfgoed.be/
, zoek op trefwoord ROEV). De rapporten sinds 2008 zijn digitaal raadpleegbaar va het
Open Archive van het Agentschap, te bevragen via https://oar.onroerenderfgoed.be/.
Voor deze studie werden er 54 relevante rapporten weerhouden en geraadpleegd.
Tabel 1 overzicht van aantal archeologienota’s, nota’s en eindverslagen per gemeente van het
werkingsgebied

Archeologienota’s

Nota’s

Eindverslagen

Berlare

16

5

1

Buggenhout

20

4

Dendermonde

50

15

Hamme

22

4

Laarne

23

8

Lebbeke

20

Wetteren

34

9

Wichelen

13

3

Zele

7

4

205

52

Totaal

1

2

Het ‘archeologieloket’ (https://loket.onroerenderfgoed.be/) geldt als voornaamste
instrument om de onderzoeksrapporten sinds 2016 te raadplegen. Er zijn drie grote types
rapporten. De archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek. In
sommige gevallen moet de bouwheer verplicht zo’n archeologienota toevoegen aan
zijn omgevingsvergunningsaanvraag. De archeologienota bepaalt of er op het terrein al
dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en men zal in de archeologienota
Zie hiervoor ook de bijlage met archeologische collecties en archieven voor de regio. De
bijgevoegde lijst is zeker niet exhaustief. Een reconstructie van de collectie- en archiefvorming
voor de regio werd te ambitieus bevonden voor deze studie.
1
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maatregelen voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan. Dit kan leiden tot
vrijgave van de terreinen, behoud in situ of een opgraving. Als het vooronderzoek wordt
georganiseerd na de aanvraag van de omgevingsvergunning (zogenaamd uitgesteld
traject) dan worden de resultaten gebundeld in een nota. De resultaten van een
opgraving worden neergeschreven in een eindverslag. Momenteel2 beschikken we voor
de regio over zo’n 205 archeologienota’s, 54 nota’s en twee eindverslagen archeologie
(Tabel 1).

3.1.3. Thesissen
In het verleden werden er verschillende studies uitgevoerd in kader van doctoraatswerk
of een licentiaats- /masterscriptie die betrekking hebben op het IOED-werkingsgebied.
Een aantal scripties betreft prospectieonderzoek dat werd uitgevoerd door de studenten
van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. In dit kader werd er in de jaren ’80
geprospecteerd in de deelgemeenten Laarne (Balthau 1984), Kalken (De Landtsheer
1981) en Sint-Gillis-Bij-Dendermonde (Luyckx 1988).
Soms kwam de regio aan bod in ruimere studies zoals dat naar motteversterkingen in de
provincie Oost-Vlaanderen gevoerd door S. De Decker (1997) of in het onderzoek van J.
De Reu naar de praktijk van begraven in grafheuvels tijdens de bronstijd (De Reu 2012)
Meer recent is het onderzoek van UGent masterstudent A. De Grave (2010) naar
middeleeuwse stukken uit de baggercollectie van Maertens de Noordhout waaronder
ook een groot aantal artefacten uit de regio Schelde-Durme. Opgebaggerde vondsten
in organisch materiaal werden bestudeerd in het kader van de licentiaats- en
masterthesis van Hurt (1982) en Dierckx (2009) aan respectievelijk de ULB en UGent. Daar
waar in de studie van Hurt (1982) de focus ligt op de typologische classificatie van
Neolithische werktuigen uit gewei afkomstig uit heel België, werden door Dierckx de bijlen
en werktuigen in bot en gewei uit de collectie Maertens de Noordhout (Bijlokemusem,
thans GUM) bestudeerd.
Midden jaren 1990 werd er een materiaalstudie uitgewerkt door een licentiaatsstudent
van de KULeuven. Het ging om de studie van een vroegmodern vondstensemble uit een
afvalput ter hoogte van het verdwenen Oostveer te Appels (De Winter 1996).

3.1.4. publicaties
Startend vanuit de bibliografische lijst bij de CAI werd er bijkomend gericht
gepubliceerde literatuur verzameld en geraadpleegd. Hieronder worden de
voornaamste tijdschriften, reeksen en uitgaven opgelijst waar er archeologische

2
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bijdragen over de regio zijn terug te vinden. Ter illustratie worden er enkele concrete maar
willekeurige voorbeelden gegeven. Een volledige literatuurlijst (incl. referentie naar de
grijze literatuur) werd als bijlage toegevoegd in tabelvorm aan deze studie.
Het publicatiegedrag van de archeologen actief in de regio verschilt niet zo veel van
elders in Vlaanderen. Zo merken we dat in de periode 1960-90 het merendeel van het
onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Archeologie (bv. het meerjarig onderzoek
naar het kasteel van Laarne, Balthau et al. 1988) en in mindere mate het tijdschrift
Helinium (Vierck 1970). Midden jaren 1970 verschijnen er meer gespecialiseerde
tijdschriften en reeksen die doorgaans gekoppeld zijn aan een jaarlijkse contactdag.
Deze tijdschriften richten zich in de meeste gevallen specifiek op één archeologische
periode. De voornaamste zijn de Notae Prehistoricae (Steentijden) (zie bijvoorbeeld
onderzoek van in kader van Sigmaplan in Wichelen-Bergenmeersen, Perdaen et al. 2013),
Lunula (Metaaltijden) (bv. onderzoek in Grembergen, Deconynck et al. 2011),
Romeinendag / Signa Romana (Romeinse Periode) (bv. Verlaeckt 1995) en Archaeologia
Medievalis (middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd) (oa. Diverse bijdragen over
middeleeuws Dendermonde, Vervoort 2006).
Sporadisch zijn er bijdragen terug te vinden in de landelijke reeksen zoals Archaeologia
Belgica, Archeologie in Vlaanderen of Relicta. Vaak gaat het dan om de neerslag van
grotere onderzoeken zoals dat van Zwijveke (Van Doorselaer 1958) of dat van de VTNgaspijplijn (In ’t Ven & De Clercq 2005). Publicatie met provinciaal bereik gebeurde dan
weer wel regelmatig met een aantal bijdragen in het jaarverslag van de provincie OostVlaanderen. Vaak gaat het om bijdragen van de provinciale archeologen die vooral
eind jaren 1990 en begin jaren 2000 erg actief waren op het veld (als voorbeeld: Bauters
2000; De Clercq 1999). Een uitgebreide lijst van artikelen vinden we ook terug in VOBOVinfo, het tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in OostVlaanderen. Vaak gaat het om rapportages van recent terreinwerk (legio, als voorbeeld:
De Clercq et al. 2003) maar zijn ook bijdragen van meer uitgewerkt
natuurwetenschappelijk onderzoek (bv. Crombé et al. 1999) of synthetiserend werk (bv.
Verlaeckt 1999).
Veel archeologisch onderzoek werd eveneens gerapporteerd in lokale tijdschriften. De
langste publicatielijst vinden we terug in de Gedenkschriften van de Oudheidkundige
Kring van het Land van Dendermonde (verschillende rapportages van terreinwerk alsook
detailstudies zoals dat van de majolica en faience uit de Dendermondse kerkgracht,
Bosteels 1992). Andere periodieke publicaties waar sporadisch een archeologische
bijdrage werd opgenomen zijn Castellum, tijdschrift van de Vereniging voor Lokale
Geschiedenis van Kalken en Laarne (oa. Met bijdragen over het kasteel van Laarne,
Balthau en Verhaeghe 1989), het jaarboek van de Heem- en Oudheidkundige kring Zele
(Bourgeois 2003) en het Tijdschrift van de heem- en oudheidkundige kring van Wichelen
(over bronzen bagervondsten: Verlaeckt 1993). Ook in de Museum-en Archiefberichten
van de Stedelijke Musea van Dendermonde werd in het verleden regelmatig over
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archeologisch onderzoek en vondstcollecties geschreven (bv. vondsten uit een beerput
van het Dendermondse Begijnhof, Bosteels 1993).
Verder zijn er een aantal occasionele uitgaven van belang voor de regio. Vaak zijn zij het
resultaat van een opmerkelijk vondst of van meer doorgedreven wetenschappelijk en
synthetiserend onderzoek. Te vermelden in deze context is het prospectiewerk van E.
Balthau op het grondgebied Laarne. Het onderzoek werd uitgevoerd in kader van een
licentiaatsonderzoek (zie supra) en nadien gepubliceerd in de reeks Archeologische
Inventaris Vlaanderen (Balthau 1984). Voor Dendermonde zijn er een aantal syntheses
voorhanden zoals die van Verlaeckt et al. (2010) die een chronologische overzicht geeft
van de menselijke aanwezigheid van Metaaltijden tot vroege middeleeuwen. Naar
aanleiding van het archeologisch onderzoek van de Grote Markt in Dendermonde werd
er ook een cultuurgids samengesteld (Buyse et al. 2007). Zeker ook te vermelden is het
boek ‘De Cop doorgespoeld’ (Beeckman en Lambrecht 2007) waar een 16de eeuwse
beerputvulling uit het centrum van de stad in detail wordt doorgelicht.
Weinig archeologische data uit de regio werden ook internationaal gepubliceerd. Vooral
de zogenaamde ‘Saksische vondsten’ (zie infra) uit de regio werden voorgesteld op
internationale conferenties en in gespecialiseerde tijdschriften. Het gaat in de eerste
plaats om de houten drakenkoppen uit de Schelde (oa. Bruce-Mitford 1968; 1970) en de
5de eeuwse crematiegraven die op de Zwijvekekouter werden aangetroffen (Van
Doorselaer A. & Opsteyn L. 1999). Ook vermelden we het wetenschappelijk onderzoek
van K. Verlaeckt (1996a, 1996b) die een synthese bracht van de Bronstijd in OostVlaanderen en dit ook internationaal publiceerde. Veel aandacht in zijn onderzoek ging
naar het fenomeen van de rituele depositie en de rol van de rivieren hierin. De regio
Schelde-Durme met zijn vele baggervondsten kwam hierbij uitgebreid aan bod.

3.2. Aan de slag met Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
3.2.1. Naar een werkbaar basisbestand
Voor de negen verschillende gemeentes die deel uitmaken van het IOEDwerkingsgebied werd de inventaris doorzocht en per gemeente werden alle
waarnemingsobjecten geëxporteerd in de vorm van een csv-bestand3. Vervolgens werd
de informatie voor de verschillende gemeentes samengevoegd en omgezet naar een
xlsx-bestand.
Op basis van het unieke CAI-identificatienummer (CAI-ID) wordt een koppeling gemaakt
met een oudere versie (december 2017) van de CAI omdat deze ook een gedetailleerde
beschrijving van de archeologische resten bevat die in het nieuwe csv-bestand niet mee
geëxporteerd wordt. Na deze koppeling wordt het xls-bestand werd herwerkt, zodanig
dat de relevante attributen (m.n. de toewijzing aan archeologische periodes, type
3

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/zoeken, geconsulteerd op 18/08/2020.
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onderzoek, aard van de bewaarde resten4) bevraagd kunnen worden aan de hand van
een draaitabel.
De bijbehorende shapefile met CAI-polygonen werd geëxporteerd via het Geoportaal
Onroerend Erfgoed5, waarna beide bestanden in ArcGIS werden gekoppeld op basis van
het CAI-ID.

3.2.2. Enkele bemerkingen bij het gebruik van de CAI als dataset
•

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen vindplaatsen op basis van
archeologisch onderzoek en vindplaatsen op basis van indicatoren. De CAI heeft
de ambitie om een exhaustief overzicht te bieden van vindplaatsen op basis van
archeologisch onderzoek. De lijst van deze vindplaatsen wordt daarom
voortdurend geactualiseerd. Dit is anders voor de vindplaatsen op basis van
indicatoren. Deze lijst is eerder statisch en heeft zeker niet de ambitie om exhaustief
te zijn. Hier moet je als onderzoeker rekening mee houden. Een gemeente met
uitzonderlijk veel steentijdvondsten wijst niet altijd op een uitzonderlijke occupatie
tijdens de steentijd. Het kan een regio zijn waar – bijvoorbeeld door liefhebbers of
in het kader van een scriptiewerk – veel geprospecteerd is. Ook bij de
aanwezigheid van vindplaatsen speelt natuurlijk de stand van het onderzoek een
rol, maar de bias in de data is minder groot.
Voor de regio zien we dat bij 678 waarnemingen werden gedaan op basis van
indicatoren tegenover op basis van archeologisch onderzoek (Tabel 6)6. Bij de
recentere perioden is het aandeel van de indicatoren vaak bijzonder groot. Veel
gemeenten in Vlaanderen werden bijvoorbeeld door de lokale heemkundige
kring nauwkeurig bestudeerd via historische cartografie. De voornaamste
monumentale gebouwen (kerken, abdijen, molens,…) die worden afgebeeld op
het kaartmateriaal werden dan ingevoerd in de CAI. Hierdoor kan die gemeente
er uitspringen wat ‘vindplaatsen’ uit de middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd
betreft. Dit betekent niet onmiddellijk dat die gemeente voor deze periode ook
daadwerkelijk archeologisch rijker is.
In de cijfermatige analyse van deze studie werden de waarneming enkel op basis
van indicatoren meegenomen in het verhaal (temeer omdat de CAI in zijn huidige
vorm het niet toelaat deze er zomaar uit te filteren). Voor de eigenlijke
beschrijvende synthese per periode werd vooral aan de slag gegaan met de

4

Classificatie ‘bewoning’, ‘begraving’, ‘losse vondst > aardewerk’, ‘losse vondst > metaal’, …

5

https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02,
09/09/2020.

geconsulteerd

op

Een een op een relatie met de CAI-records kan niet gemaakt worden: een CAI record kan het
resultaat zijn van meerdere vormen van archeologische onderzoek of van een combinatie van
archeologisch onderzoek en indicatoren.
6
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•

•

‘echte’ archeologische vindplaatsen. De indicatoren hebben zeker een waarde
op vlak van archeologische verwachting, maar zijn minder relevant bij de opmaak
van een regionale stand van zaken van het archeologisch onderzoek. Daarvoor is
de invoer in de CAI te willekeurig en onvolledig (zie ook opmerkingen in hoofdstuk
5).
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de CAI-records enerzijds en de
archeologische resten die anderzijds op deze vindplaatsen werden aangetroffen.
Eenzelfde CAI-record kan immers resten uit verschillende archeologische
(sub)periodes bevatten. Hiermee moet bij het doornemen van de tabellen
rekening gehouden worden.
De toewijzing van archeologische resten aan (sub)periodes in deze
onderzoeksbalans is gebaseerd op de toewijzing in de CAI. Ook alle
kaartmateriaal en tabellen zijn rechtstreeks op deze toewijzing gebaseerd. De
kritische evaluatie van deze toewijzing valt – gezien de beperkte beschikbare tijd
– buiten de opdracht.
o

In sommige gevallen bleek tijdens het consulteren van de primaire literatuur
dat deze toewijzing echter onjuist of onvolledig is. Resten worden
bijvoorbeeld aan de ‘Romeinse tijd > onbepaald’ toegewezen, terwijl uit
het originele rapport blijkt dat deze ‘onbepaalde’ resten in feite uit de
midden-Romeinse tijd dateren. Hierdoor kunnen soms meer vindplaatsen
aan een bepaalde (sub)periode worden toegewezen dan initieel uit de
tellingen blijkt. Dit heeft als gevolg dat in sommige gevallen bepaalde
resten niet mee in de tabellen of kaarten zijn opgenomen, maar wel in de
tekst worden besproken. Indien dit het geval is, wordt dit aangegeven in de
tekst.

o

Voor andere CAI-records, veelal vindplaatsen die enkel gekend zijn op
basis van oude literatuur, ontbreekt een plaatsbepaling. In dat geval zal
deze vindplaats ook ontbreken op de kaart.

•

De CAI is op sommige vlakken onvolledig ingevoerd, waardoor bepaalde
zoekfuncties niet mogelijk zijn. Zo zijn het jaartal van het onderzoek en de
uitvoerder niet (systematisch) beschikbaar en kunnen deze niet als afzonderlijke
velden geëxporteerd worden. Hierdoor is een overzicht van de verschillende
uitvoerders die actief waren/zijn binnen het IOED-werkingsgebied en een opdeling
in bijvoorbeeld pre- en post-Malta onderzoek niet evident aangezien deze
informatie manueel moet worden ingegeven. Gezien de grote hoeveelheid tijd
die dit zou vragen, werd beslist om deze velden blanco te laten.

•

In de CAI bestaat de mogelijkheid om records te klasseren als ‘rivierdeposities’
(typologie). Een zoekactie wijst echter uit dat slechts zes records in het IOEDwerkingsgebied momenteel als dusdanig geklasseerd zijn, terwijl uit de analyse van
17

de dataset blijkt dat een veel groter aantal records tot deze categorie behoort
(infra). Soms kan echter uit de naam van het CAI-record worden afgeleid dat het
gaat om een bagger- of riviervondst (vb. Scheldetraject tussen SchoonaardeKonkel en Appels-Brede Schooren, Scheldevondsten Wichelen-Schellebelle, In de
Schelde I, Nieuwe Scheldebrug, Hamme-Durme 1, …), of wordt in de bijbehorende
beschrijving vermeld dat de vondst zich ‘in de Schelde’ of ‘in de Durme’ bevond.
In vele gevallen is echter enkel een opsomming van de artefacten opgenomen
zonder vermelding van de herkomst of context. Dit is zeker het geval indien de
informatie gebaseerd is op oude literaire bronnen, in vele gevallen te herkennen
aan benamingen zoals Hamme 1, Wetteren 1, … In dergelijke gevallen ontbreekt
eveneens een plaatsbepaling waardoor niet met zekerheid gesteld kan worden
of het al dan niet gaat om een bagger- of riviervondst.
Voor de opmaak van Tabel 2 werd dit probleem omzeild door te werken met twee
categorieën: (1) CAI-records die met zekerheid geïdentificeerd kunnen worden als
bagger- of riviervondsten, of vondsten afkomstig uit alluviale afzettingen in de
onmiddellijke nabijheid van huidige waterlopen, en (2) mogelijke bagger- en
riviervondsten. Deze tabel fungeert daarbij in de eerste plaats als een startpunt
voor een verdere analyse, waarbij zowel archiefdocumenten als alle primaire
literaire bronnen geconsulteerd dienen te worden.
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Tabel 2 Toewijzing CAI-records aan de verschillende archeologische periodes (deel 1) en
opgedeeld in functie van de aard (interpretatie) van de resten.
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Tabel 3 Toewijzing CAI-records aan de verschillende archeologische periodes (deel 2).
middeleeuwen

vroege
middeleeuwen

pre-Merovingische periode
Merovingische periode
Karolingische periode
vroege
middeleeuwen
onbep.

nieuwe tijd

nieuwste tijd

volle
middeleeuwen
late middeleeuwen
middeleeuwen
onbep.
16de eeuw
17de eeuw
18de eeuw
nieuwe tijd onbep.
19de eeuw
20ste eeuw
nieuwe tijd onbep.

TOTAAL
2
12
3
34
54
218
48
49
66
68
87
34
15
36
55

Periode onbep.
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4. Onderzoekschronologie en archeologische actoren
De regio kent een lange onderzoekstraditie die eigenlijk al van start gaat op het einde
van de 19de eeuw. Op dat moment werden er tussen Gent en Antwerpen ingrijpende
werken uitgevoerd aan de Beneden-Schelde. In 1892 werd gestart met het rechttrekken
van de rivier ter hoogte van Wichelen-Paardeweide. Begin 20ste eeuw werd er intensief
gebaggerd tussen Wetteren en Schoonaarde en tussen Schoonaarde Konkel en de
Brede Schoren in Appels. In het zog van de baggeraars – die grotendeels aan de slag
gingen met baggeremmers- volgden tal van amateur-archeologen zoals Jean Moens en
Joseph Maertens de Noordhout. Zij kochten systematisch vondsten op die door de
arbeiders werden ingezameld. Aan hen danken we de omvangrijke baggercollecties (zie
hoofdstuk 7) (Verlaeckt 1999).
In de regio was ook een andere pionier van de ‘Belgische’ archeologie aan het werk.
Baron A. De Loë In Wichelen ter hoogte van de Meerbosstraat onderzocht hij een aarden
ophoging die vandaag als mottekasteel (de Loë 1902;1905) wordt beschouwd.
De archeologiepraktijk in Vlaanderen viel voor een groot stuk stil stil met WOI en kwam
eigenlijk pas goed terug op gang in de jaren 1950-607.. Voor de regio geldt dit zeker ook,
maar desondanks werd er in de jaren 1930 toch al gegraven op de Zwijevekekouter
(Figuur 2). Het was de opgravingsdienst van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel die die een eerste deel van het Merovingisch grafveld daar
onderzochten. Meer dan 150 graven werden vrijgelegd met rijke giften waaronder
aardewerk, ijzeren wapens, glaswerk en gouden sieraden (Van Doorselaer 1958). Het
archeologische métier stond nog niet op punt en het onderzoek verliep weinig
wetenschappelijk. Veel vondsten belandden achteraf in privécollecties weg van hun
archeologische context (Van der Gucht 1981).
Tijdens de jaren 1950-60 evolueert archeologie stilaan richting wetenschap. In die periode
werd archeologie vooral bedreven aan de universiteiten en musea. In 1963 volgde de
oprichting van de Nationale Dienst voor Opgravingen als een autonome
wetenschappelijke instelling8. Het is in deze periode dat onder andere het onderzoek op
de Zwijvekekouter werd aangevat door de Gentse professoren De Laet S.J. en Nenquin
J.A.E. met het opgraven van het Gallo-Romeins grafveld (De Laet, Nenquin & Spitaels
1960). Een paar jaar later zou hun Leuvense collega A. Van Doorselaar het onderzoek
naar het vroegmiddeleeuws grafveld hervatten (Desittere & Van Doorselaer 1964). Een
andere site uit deze periode is het urnegrafveld van Masseme (De Laet 1961).

7

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/late_middeleeu
wen_en_moderne_tijden/inleiding/historiek_onderzoek
8

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/late_middeleeu
wen_en_moderne_tijden/inleiding/historiek_onderzoek
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Figuur 2 de opgraving van het Merovingisch grafveld op de Zwijvekekouter tijdens de jaren 1930
(Stedelijke Musea van Dendermonde)
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Tijdens de jaren 1970 groeide opnieuw het aantal amateurarcheologen in Vlaanderen.
Vaak wisten zijn zich te groeperen in een vereniging. Ook in de regio Schelde-Durme was
er in de periode 1970-90 een erg actief vrijwilligersveld (Herremans & De Clercq 2013). Wij
vermelden dan in de eerste plaats de oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde die erg actief was in de Dendermondse binnenstad maar ook daarbuiten
(bijvoorbeeld op de Zwijvekekouter). Ook het Verbond voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, kortweg VOBOV was erg actief op het veld
(Stroobants 1998). Ook de meerjarige opgraving in het kasteel van Laarne was een
samenwerking tussen de Universiteit Gent en een vrijwilligers (zie oa. Balthau et al. 1988).
Vanaf eind jaren 1980 werd er in de Vlaamse archeologie meer en meer werd ingezet
op het ‘redden’ van het ondergronds erfgoed. De archeoloog evolueerde zo steeds
meer van een zuivere onderzoeker naar een erfgoedzorger. De kentering was eigenlijk al
wat eerder ingezet tijdens de jaren 1970. Toen ontstonden er in tal van Vlaamse steden
een archeologische dienst (oa. Gent, Brugge, Antwerpen en Maaseik) nadat men tijdens
de werderopbouw WOII had gezien hoe destructief bouwactiviteit voor het
bodemarchief was 9. Dendermonde kreeg in deze periode geen archeologische dienst,
maar er waren wel aantal actieve actoren aanwezig zoals A. Stroobants, curator van de
Dendermondse musea tal en actief lid van de gravende Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde (Stroobants 1998).
In 1992 kwam er het Europees Verdrag van Malta, gevolgd door een Vlaams
Archeologiedecreet in 1993. In deze periode ontstond ook het Instituut voor
Archeologisch Patrimonium (IAP) in kader van de federalisering van België. In de twee
decennia die er op volgde, werd er in de geest van Malta steeds meer ingezet op
noodarcheologie en waar mogelijk preventieve archeologie (De Clercq et al. 2012). Ook
in de regio Schelde-Durme zal er steeds meer archeologische begeleiding komen bij
infrastructuurwerken. Aanvankelijk speelden vooral archeologen bij overheden en
universiteiten hierin een rol. Wij denken dan in de eerste plaats vooral aan de provinciale
archeologen die erg actief waren in de regio (oa. W. De Clercq, L. Bauters en B. Cheretté)
alsook onderzoekers van de UGent (oa. K. Verlaeckt, Ph. Crombé, G. De Mulder, I.
Bourgeois, V. Gellorini, J. Sergant, etc…).
Als grotere projecten uit deze periode gelden onder andere de begeleiding van de
aanleg van de Distrigas-pijplijn met onder andere vindplaatsen in Zele (Kramershoek),
Berlare, de Elstkouter in Dendermonde en Ouburg-Dendermonde (In ’t Ven & De Clercq
2005). Rond het jaar 2000 volgde dan het archeologisch onderzoek bij de heraanleg van
de Grote Markt in Dendermonde (Vervoort 2007). Dit onderzoek zou mee aan de basis
liggen van een tijdelijke oprichting van en archeologische stadsdienst voor
Dendermonde waarna nog enkele stedelijke onderzoeken volgden (oa. Aan de

9

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/late_middeleeu
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stadsbibliotheek, de Kerkstraat en het Brigitinessenklooster) (Vervoort 2006). Recentere
voorbeelden van grootschalige projecten is zeker het archeologisch onderzoek van het
Agentschap Onroerend Erfgoed in kader van het Sigmaplan te vermelden met
vindplaatsen in Berlare en Wichelen ter hoogte van de Wijmeers, Bergenmeersen en
Paardenweide (oa. Bogemans et al. 2008; 2009a;2009b; 2010; Meylemas et al. 2014).

Figuur 3 Romeinse rituele hondenbegraving vastgesteld op de ‘Sigma-site’ van de Wijmeers
(©Agentschap Onroerend Erfgoed)

Het Agentschap Onroerend Erfgoed en andere adviesverlenende instanties op lokaal en
bovelokaal niveau (onder ander de IAD’s – Intergemeentelijke Archeologische Diensten
als verre voorlopers van de IOED’s) gingen steeds meer eisen aan de bijzondere
voorwaarden van een vergunning toevoegen. Meer en meer verplicht archeologisch
onderzoek moest worden uitgevoerd (De Clercq et al. 2012). Rond 2000 kwamen de
eerste archeologische bedrijven aan het venster kijken. De evolutie richting een
commerciële archeologie was hiermee ingezet. Het zou tot 2016 duren eer het
Onroerend erfgoeddecreet zou volgen als aangepast kader voor deze nieuwe vorm van
archeologie bedrijven.
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5. De archeologische vindplaatsen in cijfers
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) telt 803 records, verspreid over het ganse
IOED-werkingsgebied (Figuur 4 & Figuur 1). Dit komt neer op een gemiddelde van 2,56
CAI-records per km².

Figuur 4 Overzicht van de CAI-records in het IOED-werkingsgebied ten opzichte van het DHM (bron: CAI).

We kunnen stellen dat geen van de gemeenten uit het werkingsgebied archeologisch
‘onontgonnen terrein’ betreft. Wanneer het aantal CAI-records per deelgemeente wordt
bekeken in functie van de oppervlakte van de deelgemeente in kwestie, valt op dat er
duidelijke verschillen aanwezig zijn in het gebied (Figuur 5). Zo worden Dendermonde en
Sint-Gillis-bij-Dendermonde, gelegen ter hoogte van de samenvloeiing van de
Benedenschelde en de Dender, gekenmerkt door een hoge dichtheid (resp. gemiddeld
13,5 en 11,8 CAI-records per km²), terwijl deze voor sommige andere deelgemeenten veel
lager is. Dit is het geval in Denderbelle, Moerzeke, Overmere en Westrem waar slechts
gemiddelde dichtheden tussen 0,5 en 1,0 worden bereikt.
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Figuur 5 Gemiddeld aantal CAI-records per km², weergegeven per deelgemeente (bron: CAI).

Naast delen van Dendermonde kleuren nog delen van een aantal andere gemeenten
donkeroranje. Het gaat om Laarne, Buggenhout en Wichelen. Ook in absolute aantallen
springen deze gemeenten – op Wichelen na – eruit. Voor Dendermonde is dit misschien
te verwachten omwille van zijn historische betekenis en de urbane ontwikkeling en dus
de facto meer archeologische activiteit. Wanneer gekeken wordt naar de
vertegenwoordiging van de resten uit de verschillende archeologische periodes (Tabel
3), zien we ook dat in het bijzonder het aantal middeleeuwse resten en resten uit de
nieuwe tijd voor de gemeente Dendermonde erg hoog ligt.
Vermoedelijk is de densiteit aan vindplaatsen in deze gemeenten eerder te verklaren
door de stand van het onderzoek en de samenstelling van de CAI dan door een
archeologische of historische realiteit. In Wichelen zijn maar liefst negen van de 23
vindplaatsen het resultaat van archeologisch onderzoek in kader van het herziene
Sigmaplan. In Dendermonde zien we dan weer dat een groot aantal van de records te
danken is aan de ijver van de Werkgroep Archeologie en Monumentenzorg van de
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Ook de impact van de
aanwerving van een eigen stadarcheoloog rond het jaar 2000 tekent zich duidelijk af.
Daarnaast is er nog de archeologische hotspot van de Zwijvekekouter. Al van de jaren
1950 was deze site in beeld bij academici wat ook leidde tot de prospectiethesis van SintGillis-Bij-Dendermonde (Luyckx 1988).
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Tabel 4 CAI-records voor de verschillende gemeentes en deelgemeentes in het IOED-werkingsgebied.
Gemeente

Deelgemeente

Opp. (km²)

N

Berlare

Berlare

17,76

24

Gemiddeld aantal CAIrecords per km²
1,35

Overmere

13,88

11

0,79

Uitbergen

6,58

13

1,98

25,63

88

SUBTOTAAL Berlare
Buggenhout

48

Buggenhout + Opdorp
SUBTOTAAL Buggenhout

Dendermonde

Appels

3,99

13

3,26

Baasrode

8,46

21

2,48

Dendermonde

8,13

110

13,53

Grembergen

10,07

16

1,59

Mespelare

2,21

11

4,97

Oudegem

7,15

8

1,12

Schoonaarde

5,69

7

1,23

Sint-Gillis-bij-Dendermonde

10,92

129

11,82

/

1

/

Hamme

23,84

33

1,38

Moerzeke

16,71

13

0,78

Kalken

16,62

34

2,05

Laarne

15,97

67

4,19

/

1

SUBTOTAAL Dendermonde

316

SUBTOTAAL Hamme
Laarne

46

Onbepaald
SUBTOTAAL Laarne
Lebbeke

Denderbelle

6,08

6

0,99

Lebbeke

15,75

34

2,16

Wieze

5,50

9

1,64
49

Massemen

6,55

8

1,22

Westrem

3,88

2

0,51

Wetteren

26,57

41

1,54

/

2

Onbepaald
SUBTOTAAL Wetteren
Wichelen

/
53

Schellebelle

7,53

14

1,86

Serskamp

6,91

14

2,03

Wichelen

8,87

23

2,62

/

1

/

33,30

49

Onbepaald
SUBTOTAAL Wichelen
Zele

/
102

SUBTOTAAL Lebbeke
Wetteren

3,43
88

Onbepaald
Hamme

N

52

Zele
SUBTOTAAL Zele

1,47
49

Eindtotaal

314,29

32

803

803

2,56

Ook in Laarne is het hoge aantal archeologische records vermoedelijk te danken aan
doorgedreven prospectieactiviteit. Er is het werk van E. Balthau in deelgemeente Laarne.
Dit scriptieonderzoek werd later gepubliceerd in de reeks Archaeologische Inventaris
Vlaanderen, die als basis diende voor de latere ontwikkeling van de CAI. Ook in de
deelgemeente Kalken werd intensief geprospecteerd (De Landtsheer 1981). Buggenhout
is een mooi voorbeeld van hoe de aanwezigheid van indicatoren een vertekend beeld
kan opleveren. Tenminste 27 van de 88 records betreft indicatoren op basis van
historische cartografie, in dit geval vooral het werk van heemkring Ter Palen.
Uit voorgaande moeten erkennen dat een kwantitatieve analyse van de CAI zeker de
moeite loont om een algemeen overzicht te krijgen van de vindplaatsen en vondsten in
de regio. De cijfers zeggen echter weinig over de archeologische waarde van de regio.
Hiervoor is een waarderende analyse en synthese nodig zoals zal worden voorgesteld in
de hoofstukken 7-13. Vooruitblikkend op deze synthese per periode: gemeenten of
deelgemeenten zoals Zele en Schellebelle vallen in de cijfers minder op, maar uit de
kwalitatieve analyse blijkt dat zij archeologisch zeer veel kunnen bieden.
Tabel 5 Resten per periode en gemeente (bron: CAI).
Resten per periode (N)
Gemeente

ST

MT

RT

ME

NT

NST

ONB.

Berlare

16

14

7

9

12

3

5

1

2

14

56

26

4

Buggenhout
Dendermonde

78

30

28

183

92

29

10

Hamme

6

10

10

13

11

3

4

Laarne

17

4

18

51

24

4

8

4

8

16

14

2

Lebbeke
Wetteren

8

8

3

11

17

5

10

Wichelen

13

10

10

20

7

2

7

Zele

10

10

8

14

20

3

7

TOTAAL

148

91

94

331

253

77

55

Bewust van de hierboven aangestipte beperkingen en valkuilen van een kwantitatieve
analyse van de CAI-data, bekijken we de aanwezige records ten opzichte van de
verschillende archeologische perioden. Naar chronologische spreiding van de vondsten
tekenen er zich weinig opvallende tendensen af. Het valt op dat steentijdresten in de
gemeentes Lebbeke en Buggenhout volledig ontbreken. Een directe verklaring lijkt hier
niet voor te zijn. Mogelijk betreft het ook de stand van het onderzoek. Het overwicht aan
middeleeuwse en vroegmoderne vondsten in Dendermonde werd reeds aangehaald en
is weinig verrassend gezien de aanwezigheid van een historische stadskern. Bovendien
wegen hier ook de prospectiewerken van Luyckx (1988) door. Onder andere sites met
walgracht worden vaak meegenomen in prospectiewerk; ook middeleeuws en
vroegmodern aardewerk bewaard goed en wordt makkelijk waargenomen tijdens
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fieldwalking. Dit verklaart vermoedelijk ook het relatief grote aantal middeleeuwse
vindplaatsen in Laarne. Balthau (1984) was mediëvist en had ook in zijn prospectiewerk
oog voor sites met walgracht en middeleeuwse vondsten. De opmerkelijke aantallen
records uit de Nieuwe Tijd in Buggenhout is mogelijk te verhalen op de ijver van Heemkring
Ter Palen die voornamelijk gebruik maakte van vroegmodern kaartmateriaal. Het hoge
aantal resten uit de steentijden voor de gemeente Dendermonde (N = 78) valt eveneens
te verklaren door het prospectiewerk van Luyckx (1988) in de deelgemeente Sint-Gillis-bijDendermonde waarbij op 58 locaties prospectievondsten uit de steentijden werden
aangetroffen.

Figuur 6 Resten per archeologische periode, per gemeente (bron: CAI).

Dit leidt ons naar een laatste kwantitatieve analyse van de dataset: de CAI-records
volgens type archeologisch onderzoek. Hierbij herhalen we dat een één op één relatie
tussen type onderzoek en CAI-record niet kan gemaakt worden: een CAI record kan het
resultaat zijn van meerdere vormen van archeologische onderzoek of van een
combinatie van archeologisch onderzoek en indicatoren.
Zoals reeds aangegeven spelen de zogenaamde indicatoren een belangrijke rol in de
samenstelling van de dataset (678 waarnemingen op basis van indicatoren). Het
aandeel archeologisch onderzoek is kleiner maar desalniettemin aanzienlijk met 264
waarnemingen op basis van indicatoren.
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Natuurwetenschappelijk
en dateringsonderzoek

Andere indicatoren

Buggenhout

Hamme

Laarne

Lebbeke

Wetteren

Wichelen

Zele

Archeologisch
vooronderzoek
met
ingreep in de bodem
Archeologische
opgravingen
Booronderzoek

12

6

27

6

4

2

10

7

8

82

5

1

28

3

3

4

2

5

13

64

5

1

Evaluerend
terreinonderzoek
Toevalsvondsten

4

26

SUBTOTAAL

30

4
7

Dendrochronologisch
onderzoek
Geofysisch onderzoek

2

8
3

2

Eindtotaal

Berlare
Archeologisch
onderzoek

Dendermonde

Tabel 6 Overzicht van het uitgevoerde onderzoek per gemeente op basis van de CAI

16
8

43

30

10

9

5

10

6

5

79

112

19

18

14

22

28

34

284

1

2

1
1

1

Houtonderzoek

1

1

Onderzoek
houtskoolstalen
Palynologisch
onderzoek
Radiokoolstofdatering

1

1

SUBTOTAAL

3

Archeologische
veldkartering
Erfgoedonderzoek

7

1
1

20

Historische studie

1

1
0

2

2

0

0

0

0

85

3

60

3

2

6

105

25

20

26

28

26

27

4

4

3

3

41

1

84

Kaartstudie

70

2

11

Luchtfotografie

3

Metaaldetectie

3

49

30

3

12

8

2

SUBTOTAAL

33

82

294

33

103

41

35

1

2

8

6

166

3

259

3

6

1

14

122

31

26

678

Slechts acht waarnemingen werden gedaan op basis van natuurwetenschappelijk
onderzoek. Daarbij moeten we wel noteren dat natuurwetenschappelijk onderzoek zeer
slecht geïnventariseerd in de CAI en de aantallen in bovenstaande tabel dus weinig
representatief zijn. Het aantal opgravingen in de regio ligt op 54 waarvan 28 onderzoeken
uitgevoerd werden op grondgebied Dendermonde. Dit komt vermoedelijk door een
combinatie van factoren: de historische betekenis van Dendermonde, de hogere mate
van ontwikkeling in de stadskern, met de Zwijvekekouter de aanwezigheid van een
absolute archeologische topsite waar veel onderzoek werd gedaan, actieve
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archeologische actoren (Werkgroep Archeologie en Monumentenzorg van de
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde en tijdelijke stadsarcheoloog),…

18
16

Aantal opgravingen

14
12
10
8
6
4
2

2010-2019

2000-2009

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1950-1959

1940-1949

1930-1939

0

Jaartal

Figuur 7 Aantal archeologische opgravingen in het IOED-werkingsgebied doorheen de 20ste
eeuw op basis van de CAI. Opmerking: opgravingen die (1) over meerdere kalenderjaren liepen
of uit meerdere campagnes bestonden, én (2) die hierdoor tot twee verschillende intervallen (vb.
1980-1989 en 1990-1999) behoren, werden dubbel geteld. Voor vier opgegraven vindplaatsen is
geen informatie over het tijdstip van de opgravingen opgenomen in de CAI. Deze informatie
ontbreekt dan ook in bovenstaande grafiek.

In de tijd zien we dat eigenlijk sinds de jaren 1980 het aantal opgravingen stabiel is
gebleven. Hiermee verschilt het IOED-werkingsgebied enigszins van andere regio’s in
Vlaanderen. Vergelijkend onderzoek uit 2012 toont aan dat voor vele regio’s sinds het
eerste decennium van de 21ste eeuw een exponentiële groei aan onderzoek en ook
nieuwe data is geweest voor bijvoorbeeld Romeinse en volmiddeleeuwse
huisplattegronden en nederzettingen (De Clercq et al. 2012). De implementatie van de
Malta-archeologisch zorgde voor meer verplicht onderzoek over steeds grotere
oppervlakten. Globale cijfermatige analyse sinds het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet
zijn er nog niet voorhanden maar we kunnen er vanuit gaan dat deze groei zich tot op
vandaag doorzet en de groeicurve sinds 2016 mogelijk nog steiler verloopt.
De kwalitatieve analyse van de dataset voor de regio (zie hoofdstuk 8-15) toont aan dat
er in periode na 2005 wel nog een aantal nieuwe keysites werd gedetecteerd en
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onderzocht (vb. Kouterbosstraat I in Zele; Hoogveld J en Oud Klooster (opgraving Ruben
Willaert) in Sint-Gillis-bij-Dendermonde). Er zijn het laatste decennium zelfs een aantal
grote en spectaculaire opgravingen geweest (cfr. in het kader van het herziene
Sigmaplan – Wijmeersen: Uitbergen – Wijmeers 1, Schellebelle – Romeinse site Wijmeers 2)
maar de grote toename aan data blijft voorlopig uit
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6.Landschappelijk kader
Het werkingsgebied van de IOED Schelde-Durme ligt in een laaggelegen zone binnen
het Benedenscheldebekken, ten oosten van de samenvloeiing van de Bovenschelde en
de Leie in Gent (Figuur 8). De Benedenschelde stroomt centraal door het gebied,
aanvankelijk van west naar oost, om in Hamme een bocht richting noorden te maken.
Dit deel van de Schelde is grotendeels gekanaliseerd en staat onder getijdeninvloed. In
Dendermonde stroomt de Dender vanuit het zuiden de Schelde in en op de noordgrens
van het gebied stroomt de Durme oostwaarts richting Schelde. Daarnaast zijn tal van
beekvalleien aanwezig, met dezelfde zuid-noordwaartse oriëntatie als de Dender.
Deze rivieren hebben voor een groot deel het huidige landschap in het werkingsgebied
bepaald. Om de opbouw en evolutie van dit landschap te begrijpen moeten we terug
in de tijd.

6.1. Pre-Quartair: mariene afzettingen
Bij het begin van het Cenozoïcum, ca. 65 miljoen jaar geleden (Figuur 9), lag ons land
grotendeels onder zee (Broothaers 1995) en werden er mariene kleilagen afgezet
[Formatie van Gentbrugge, Jacobs et al. 2010]. Onder invloed van
zeespiegelschommelingen, in combinatie met tektonische bewegingen, kwam de kustlijn
vanuit het zuiden steeds dichterbij, wat resulteerde in grovere kustafzettingen tijdens het
Midden-Eoceen (49 tot 41 miljoen jaar geleden) [Formatie van Lede, Maldegem, Jacobs
et al. 2010]. Vervolgens kwam de regio tijdens het Vroeg-Oligoceen weer dieper onder
zeeniveau te liggen, met afzetting van klei [Formatie van Boom, Jacobs et al. 2010]. Deze
Paleogene lagen hellen allemaal licht af naar het noorden toe. Ze zijn nergens in het
gebied aan de oppervlakte te zien, maar vormen wel de basis voor het latere landschap.
Na het Vroeg-Oligoceen (tot ca. 28 miljoen jaar geleden) schoof de kustlijn steeds verder
naar het noorden op, zodat een periode aanbrak waarin het gebied droog lag en er
geen nieuwe sedimenten meer afgezet werden (Broothaers 1995). Integendeel, er trad
erosie op.

6.2. Pleistoceen: uitschuring en opvulling van de Vlaamse Vallei
Ca. 2,6 miljoen jaar geleden begon het Pleistoceen, het eerste en langste deel van het
Quartair, dat gekenmerkt wordt door een opeenvolging van koude periodes (ijstijden of
stadialen) en warmere periodes (tussenijstijden of interstadialen) (Figuur 9). In de
tussenijstijden kon zich een bosvegetatie ontwikkelen die vergelijkbaar is met de huidige
natuurlijke vegetatie in noordwest Europa, maar in de ijstijden was het landschap zo goed
als kaal. Een groot deel van het jaar was het landschap bedekt met sneeuw en ijs. De
ondergrond bleef op enige diepte het hele jaar door bevroren en was er nauwelijks kans
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voor vegetatie om zich te ontwikkelen. Het oppervlak was dus in de zomermaanden niet
beschermd tegen erosie door wind en water.
Door de enorme volumes aan landijs daalde de zeespiegel drastisch, tot wel 130 m lager
dan nu. Als gevolg van die lage zeespiegelstanden schuurden rivieren diepe valleien uit.
Zeker wanneer het landijs in hoger gelegen gebieden bij het begin van de zomer
ontdooide, kon het smeltwater flink wat sediment verzetten. Dit gebeurde in brede,
vlechtende riviersystemen. In Vlaanderen volgden deze rivieren (huidige Bovenschelde,
Dender, Zenne, Dijle) de aanwezige helling, waardoor ze een zuidzuidwestnoordnoordoost verloop vertoonden, en mondden ze uit in de Vlaamse Vallei (Figuur
10a). De bodem van deze vallei lag een 20-tal meter onder het huidige oppervlak. Tussen
Hamme en Wetteren verliep de afwatering doorheen de Vlaamse Vallei in westwaartse
richting, tegengesteld aan de huidige stroomrichting. Ook het gebied dat nu door de
Durme wordt afgewaterd, kende lang een westwaartse stroming, via de Kale naar de
Vlaamse Vallei ten Noorden van Gent, die daar ca. 40 km breed was en verder
noordwaarts via een reusachtige delta uitmondde in de Noordzee.

Figuur 8 Hoogtemodel van het gebied (bron: Geopunt / agentschap Informatie Vlaanderen).
Legende: (1) duinen van Laarne; (2) duinen van Wetteren (Warandeduinen); (3) meander
Kalkense Meersen; (4) duinen van Uitbergen; (5) duinen van Donk; (6) meander Overmere-Donk;
(7) duinen van Berlare; (8) duinen van Appels; (9) duinen van Vlassenbroek; (10) duinen van
Kastel.
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Figuur 9 Tijdschaal van het Paleogeen tot het heden. Links: Geologische tijdschaal
van het Cenozoïcum (Cohen, K.M., Harper, D.A.T., Gibbard 2020); Midden:
Geologische tijdschaal van het Quartair met indicatie van
temperatuurschommelingen o.b.v. zuurstofisotopen en de indeling van ijstijden en
tussenijstijden in noordwest Europa (Cohen and Gibbard 2020): Rechts: Geologische
en archeologische indeling van het laatglaciaal en het Holoceen (Rasmussen et al.
2014; Walker et al. 2018) en pollenbiozonatie van Zandig Vlaanderen (Verbruggen
et al. 1996) en het Scheldebekken (Storme et al. 2017).
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Figuur 10 Ontstaan van de Vlaamse Vallei (Broothaers 1995): a. (200 000 jaar geleden) Insnijding
van de rivierdalen. Het oude rivierstelsel watert naar het westen af; b. (100 000 jaar geleden) Het
binnendringen van de zee, met afzetting van de klei en zand in de grote vallei; c. (10 000 jaar
geleden) De zee trekt zich terug uit de gedeeltelijk opgevulde vallei. Dalen worden verder
opgevuld. Het rivierstelsel watert via de jonge Schelde af. Rode kader = werkingsgebied IOED.
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Het werkingsgebied van de IOED ligt grotendeels binnen de Vlaamse Vallei (Figuur 4). Het
(noord)westen vormt de aanzet richting de brede vallei ten noorden van Gent. In het
noordoosten vormt de Durmevallei de noordgrens van de Vlaamse Vallei, aan de voet
van de steile Waasland cuesta, die bestaat uit resistente klei van de Formatie van Boom.
De zuidgrens van de Vlaamse Vallei wordt gekenmerkt door een minder sterk reliëf. Die
grens loopt ten westen van de Dendervallei door Wetteren en Wichelen en ten oosten
van de Dendervallei door Lebbeke, Dendermonde en Buggenhout. Het noorden van de
Dendervallei vormt een brede zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei.

Figuur 11 Diktekaart van de Vlaamse Vallei in het IOED-werkingsgebied (bron: De Koninck 2011).

Ca. 100 000 jaar geleden, bij het einde van de voorlaatste ijstijd, het Saaliaan, smolten
de ijskappen en drong de zee de Vlaamse Vallei binnen tot voorbij de monding van de
Dender (Figuur 10b). Tijdens de daaropvolgende laatste ijstijd, het Weichseliaan, hervatte
de erosie en werd de vallei opnieuw uitgesneden en opgevuld met rivierafzettingen in
een vlechtend riviersysteem. Door de hoge sedimentlading en het lage debiet verstopten
de rivieren tijdens de Weichseliaan ijstijd langzamerhand hun eigen beddingen, zodat de
Vlaamse Vallei tegen het einde van de laatste ijstijd zo goed als opgevuld was [Formatie
van Eeklo, Gullentops et al. 2001] (Figuur 11).
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De sterke noordwestenwinden die tijdens het Weichseliaan heersten, voerden tijdens het
Laat-Weichseliaan vanuit de droogliggende Noordzee en de opgevulde Vlaamse Vallei
grote massa’s fijn zand aan en bedekten daarmee het noorden van Vlaanderen met
een laag dekzand van enkele meter dik [Formatie van Gent, Lid van Tisselt, Beerten et al.
2017]. Fijnere korrels konden verder weggeblazen worden en bereikten het zuiden van
Vlaanderen, waar ze een lösspakket vormen [Formatie van Gembloux, Haesaerts et al.
2011]. Deze eolische afzettingen vlakten de hoogteverschillen af, zodat het reliëf van de
Vlaamse Vallei nu nauwelijks nog herkenbaar is.
Het werkingsgebied van de IOED ligt quasi volledig in het dekzandgebied, ook wel
‘Zandig Vlaanderen’ genoemd, uitgezonderd het meest zuidelijke puntje van Wetteren,
dat in een noordelijke uitloper van de leemstreek ligt. De ondergrond in het gebied wordt
dus op de meeste locaties in het gebied gekenmerkt door Weichseliaan rivierafzettingen,
bedekt door zand (Figuur 12).

Figuur 12 Quartairgeologische kaart van het gebied, schaal 1:200.000 (bron: Geopunt /
Databank Ondergrond Vlaanderen). Legende: Lichtgeel = Weichseliaan dekzand; Donkergeel =
Weichseliaan löss; Lichtgroen = Pleistocene opvulling van Vlaamse Vallei, bedekt door dekzand;
Horizontale arcering = Holocene valleiopvulling; Gestipt = Laatglaciale of Holocene rivierduinen.
Nummering: zie legende figuur 1.1. De inzet geeft de meander van Overmere-Donk weer (bron:
Van Strydonck & De Mulder 2000, fig. 13): (1) rand van de laatglaciale riviervlakte, ingesneden in
het pleniglaciale opvullingvlak; (2) fossiele rivierbedding; (3) fossiele kronkelwaardrug; (4)
huidige Schelde; (5) rivierduinen.
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6.3. Laatglaciaal: meanderbochten en stuifzand
Het einde van het Weichseliaan wordt gekenmerkt door een overgangsperiode: het
laatglaciaal dat bestaat uit Groenland interstadiaal 1 (GI 1) en Groenland stadiaal 1 (GS
1). Het laatglaciaal start met een abrupte opwarming 14 650 cal BP en kent verder enkele
kortstondige afwisselingen van koude en warme periodes in de grootteorde van enkele
honderden jaren (Rasmussen et al. 2014). De vegetatie paste zich met enige vertraging
aan het veranderende klimaat aan.

Begin GI 1
Aanvankelijk ontwikkelde zich een open toendravegetatie met grasland, lichtminnende
kruiden en enkele dwergstruiken (Verbruggen et al. 1996). Onder invloed van het
verdwijnen van de permafrost, in combinatie met een lage zeespiegelstand,
ondergingen de rivieren bij het begin van het laatglaciaal een opvallende transformatie.
Ze ontwikkelden zich tot breed meanderende stromen en sneden hun bedding diep uit
in de opvulling van de Vlaamse Vallei (De Moor and Heyse 1978; Kiden 1991; Verbruggen
et al. 1991; Bogemans et al. 2012; Meylemans et al. 2013). Dergelijke grote laatglaciale
meanderbochten zijn vaak nog steeds zichtbaar als lusvormige depressies (Kiden and
Verbruggen 2001; Bogemans et al. 2012). Het studiegebied herbergt enkele uitzonderlijk
mooie voorbeelden, zoals de meanders van de DAMVALLEI in Destelbergen en Laarne,
van de KALKENSE MEERSEN in Laarne en rond OVERMERE-DONK, reikend van Wichelen,
over Berlare tot Zele. De uitschuring van deze meanders leidde tot opvallende steilranden
in de buitenbocht en de afzetting van zogenaamde kronkelwaardruggen of
sikkelbanken in de binnenbochten (Figuur 13a). Die zijn meestal afgedekt door jongere
sedimenten, maar kunnen soms nog als langgerekte, gebogen ruggen in het landschap
te zien zijn, zoals binnen de meander van OVERMERE-DONK.
Op het einde van het Weichseliaan pleniglaciaal en bij het begin van het laatglaciaal
traden in het dekzand verstuivingen op waardoor lokale dekzandruggen gevormd
werden. Een van de grootste is de dekzandrug Maldegem-Stekene, die zich tijdens het
laatglaciaal in oost-west richting ontwikkelde, dwars op de Vlaamse Vallei, waardoor de
afwatering richting Noordzee geblokkeerd werd. Daarop zocht het water een nieuwe
weg en brak de Rupel doorheen de Waasland cuesta, via het doorbraakdal van
Hoboken (De Moor and Heyse 1978). Sindsdien stroomt de Schelde van Gent richting
oosten om samen met de Rupel noordwaarts via Antwerpen naar de Noordzee te
stromen. Dit betekende een plotse omkering van de afwateringsrichting in het gebied
tussen Gent en Rupelmonde.

Einde GI 1
In de eerste helft van het 14e millennium BP ontwikkelde zich in de regio een berkenbos,
dat tegen 13000 cal BP evolueerde naar een gemengd berken-dennenbos (Figuur 13b).
In deze beboste omgeving verminderde de rivieractiviteit drastisch: de sedimentlading
en het debiet namen af en de rivieren migreerden niet langer. De geulen werden
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opgevuld met hoofdzakelijk organisch materiaal (Bogemans et al. 2012; Meylemans et
al. 2013) [Formatie van Arenberg, Lid van Wichelen, Bogemans et al. 2017].

Figuur 13 Schematische reconstructie, gebaseerd op de landschappelijke evolutie tijdens het
Laatglaciaal en Holoceen in de Benedenscheldevallei ter hoogte van de Wijmeersen in
Wichelen (Perdaen et al. 2011). Deze reconstructie kan gezien worden als model voor de hele
regio.
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GS 1
Tijdens de laatste koude fase van het laatglaciaal, van 12850 tot 11650 cal BP, werd de
vegetatie opnieuw getransformeerd tot een open toendra (Verbruggen et al. 1996,
Figuur 13c). In deze periode kreeg de wind weer vrij spel en pikte zand op uit de
rivierbedding. Dit stuifzand vormde zandbanken en duinen langs de loop van de grote
rivieren [Formatie van Gent, lid van Opgrimbie; Beerten et al. 2017]. Deze rivierduinen,
vaak ook benoemd als ‘donken’, zijn nog steeds aanwezig langs de Schelde en de
Durme (Figuur 12), in veel gevallen op plaatsen waar zich later woonkernen ontwikkelden.
Zo werd het duin van UITBERGEN gedateerd als eind laatglaciaal (Bogemans and
Vandenberghe 2011). Ook duinen zoals die in LAARNE, WETTEREN (Warandeduinen),
BERLARE, DONK, APPELS, VLASSENBROEK en KASTEL, ontstonden wellicht in deze periode.
De laatglaciale kronkelwaardruggen en rivierduinen bleven lang de enige droge locaties
in de riviervalleien en oefenden daarom een grote aantrekkingskracht uit op de
rondtrekkende prehistorische mens (Meylemans et al. 2013; Crombé and Robinson 2017).

6.4. Vroeg-Holoceen: bosontwikkeling en moerassige geulen
Het Holoceen komt overeen met de huidige tussenijstijd. De opwarming vond plaats
vanaf 11650 cal BP en werd tijdens het Vroeg-Holoceen (11650 – 8200 cal BP)
onderbroken door enkele kortstondige koude periodes (Rasmussen et al. 2014). Met de
opwarming steeg de zeespiegel opnieuw, zodat tegen het einde van het VroegHoloceen het Kanaal weer in verbinding kwam te staan met de Noordzee (Beets and
van der Spek 2000; Sturt et al. 2013). Dankzij de stijgende temperatuur raakte het
landschap weer bebost, aanvankelijk met berkenbossen en rond 11000 cal BP met
dennenbossen waarin regelmatig bosbranden woedden (Storme et al. 2017) (Figuur
13d). Rond 10800 kwamen daar ook hazelaar, iep en eik bij, wat resulteerde in een dicht,
gemend bos. Deze bossen hielden de neerslag beter vast en verhinderden erosie.
Daardoor kende het Vroeg-Holocene meanderende riviersysteem een veel kleiner
debiet dan het laatglaciale (Kiden 1991). Fossiele geulen uit deze periode worden zelden
teruggevonden, maar waarschijnlijk moeten we de rivieren uit deze periode zien als een
diffuse stroom in een moeras op de bodem van de bredere laatglaciale paleogeul. Deze
moerassen waren begroeid met moerasvarens, riet en zeggen, en groeiden geleidelijk
dicht met wilgen- en later (vanaf ca. 8600 cal BP) elzenbroekbos. De accumulatie van
deze plantenresten in de natte vallei vormde de basis van het Holocene veenpakket
[Formatie van Arenberg, Lid van Rotselaar, Bogemans et al. 2017] (Figuur 6d). Dit
veenpakket is in het werkingsgebied van de IOED op veel plaatsen terug te vinden in de
Holocene overstromingsvlakten op ca. 5 à 10 m diepte.
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6.5. Midden-Holoceen: moerasbossen en de eerste landbouw
Tijdens het Midden-Holoceen (8200 tot 4200 cal BP) was het klimaat vergelijkbaar met dat
van vandaag. Het landschap was dicht bebost, vooral met eiken, maar ook met andere
loofbomen zoals linde, iep en hazelaar (Figuur 13e).
De kustlijn bereikte min of meer de huidige positie, afgelijnd door een gordel van
kustduinen (Hijma and Cohen 2011). Via de monding van de Schelde, ter hoogte van de
huidige Oosterscheldemonding, kon het getij tussen ca. 7000 en 5000 cal BP het land
binnendringen en vormde het een zoetwatergetijdengebied in de regio rond Antwerpen,
maar bij hoogtij ook minstens tot de monding van de Rupel (Storme et al. 2020). Er zijn
voorlopig geen aanwijzingen dat het getij in deze periode tot Hamme of verder reikte.
In het werkingsgebied van de IOED ging de veenvorming binnen de paleogeulen verder
in een dicht elzenbroekbos (Figuur 13e). De top van het veen steeg mee met de stijgende
watertafel, tot de paleogeulen in de loop van het Midden-Holoceen volledig opgevuld
raakten en uiteindelijk de volledige vallei veranderde in een moeras (Figuur 13f)
waarbinnen de afwatering gebeurde in ondiepe, tijdelijke geultjes.
Zolang de mens een nomadische levenswijze behield, was zijn impact op het landschap
en de vegetatie klein. Ook na de omschakeling naar een landbouwsamenleving in het
7e millennium BP was de menselijke impact aanvankelijk klein en lokaal. Zo werden in
AARD, aan de voet van het duin van Uitbergen, aanwijzingen teruggevonden van
ontbossing, bosbranden en erosie tussen ca. 7000 en 5300 cal BP. Aan de noordflank van
de Durmevallei, net buiten het IOED-gebied in Temse, werden belangrijke ontbossingen
en bijhorende erosie vastgesteld in het begin van het 5e millennium BP.

6.6. Laat-Holoceen: ontbossing en overstromingen
Tijdens het Laat-Holoceen (4200 cal BP tot heden) was het waterniveau in de valleien zo
hoog dat de volledige breedte van de valleien bestond uit een ontoegankelijke,
moerassige zone (Figuur 13f). Buiten de valleien werd steeds meer bos gekapt ten
voordele van landbouwgrond, waardoor meer erosie plaatsvond en de sedimentlading
van de rivieren toenam. Dit veroorzaakte een drastische verandering in de rivieren, met
het ontstaan van een nieuw meanderend systeem ca. 2800 jaar geleden (Figuur 13g).
Deze meanderende rivieren hadden veel kleinere afmetingen dan hun laatglaciale
voorlopers. De afzetting van overstromingssedimenten verhinderde de verdere
veengroei en zandige hoogtes, zoals kronkelwaarden, lieten tijdelijk weer beperkte
menselijke aanwezigheid toe in de valleien. Dit was onder andere het geval in de
WIJMEERSEN (Meylemans et al. 2013, 2014), waar Romeinse bewoning werd aangetroffen
in een zeer sterk ontbost landschap. In het gebied zijn geen aanwijzingen bekend voor
landbouw in de overstromingsvlakten tijdens de Romeinse periode, zoals dat wel het
geval was langs de Bovenschelde (Sergant et al. 2019).
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Toenemende overstromingen zorgen ervoor dat menselijke activiteiten in de valleien
tegen het einde van de Romeinse periode weer onmogelijk werden (Meylemans et al.
2013). Tegen de volle middeleeuwen was een kleipakket afgezet van ca. 2m (Figuur 13g).
Dit is de afdekkende laag die nu nog steeds aan de oppervlakte ligt in de riviervalleien.
Vanaf de 11e tot de 13e eeuw werden systematisch dijken gebouwd langs de rivieren
(Meylemans et al. 2013; Missiaen et al. 2017). De ingepolderde overstromingsvlakten
werden vooral gebruikt als weiland, maar ook bijvoorbeeld voor akkerbouw, veen- en
kleiontginning, hakhout en wilgenkweek voor mandenproductie (Verboven and de Haan
2012) (zie hoofdstuk …).
Ondertussen ontstond in de 9e eeuw verder stroomafwaarts een verbinding tussen de
Schelde en de zee-inham die later de Westerschelde zou worden (Vos & Van Heeringen
1997). Deze doorsteek was in eerste instantie klein en de grootste waterafvoer gebeurde
nog steeds via de Oosterschelde. In de daaropvolgende eeuwen werd de
Westerschelde geleidelijk breder en dieper uitgeschuurd. Stormvloeden, overstromingen
en het toenemende getij zorgden er uiteindelijk voor dat de afwatering van de Schelde
zich in de 15e-16e eeuw verlegde van de Oosterschelde naar de Westerschelde (Vos &
Van Heeringen 1997; Missiaen et al. 2017). Het getij kreeg toegang tot het binnenland en
de Benedenschelde werd een getijdenrivier.
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7. Baggervondsten
Het werkingsgebied van de IOED wordt doorsneden door de Benedenschelde. De rivier
leverde een aantal belangrijke archeologische collecties met baggervondsten op. De
collecties zijn dermate rijk en uitzonderlijk dat ze een worden behandeld in een
afzonderlijk hoofdstuk.
De meeste vondsten werden verzameld op het einde van de 19de en in de eerste helft
van de 20ste eeuw werden ingezameld (Figuur 14). Gedurende deze periode werden op
initiatief van het toenmalige Ministerie van Openbare Werken belangrijke
infrastructuurwerken uitgevoerd aan het deel van de rivier tussen Gent en Antwerpen. Zo
werd de Benedenschelde ter hoogte van Wichelen – Paardeweide in 1892
rechtgetrokken (Figuur 14) en werden op het traject tussen Wetteren en Schoonaarde en
het traject tussen Schoonaarde – Konkel en de Brede Schoren in Appels in respectievelijk
1911-1914 en 1924-1925 baggerwerken uitgevoerd.

Figuur 14 Kaart met herkomstlocaties bagger- en riviervondsten op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

In tegenstelling tot moderne baggertechnieken, gebeurde het uitbaggeren destijds
manueel of met een systeem van schepemmers waardoor eventuele archeologische
vondsten door de arbeiders makkelijker gerecupereerd konden worden. Amateur52

archeologen zoals Jean Moens en Joseph Maertens de Noordhout (zie kadertekst)
volgden de baggerwerken en kochten talrijke vondsten op die door de arbeiders werden
ingezameld.

Figuur 15 Schets door Jean Moens van de rechtgetrokken loop van de Schelde ter hoogte van
Wichelen – Paardeweide (bron: Bogemans et al. 2009, fig. 3.2).

Naast het ontbreken van informatie over de exacte herkomstlocatie en stratigrafische
positie van de vondsten, had de inzamelwijze echter ook een belangrijke impact op de
samenstelling van de collecties (Verlaeckt 1996a). Niet alleen werden grotere artefacten
zoals hertshoornen bijlen, metalen speerpunten en zwaarden makkelijker door de
arbeiders opgemerkt dan kleinere objecten, de inzameling gebeurde bovendien zeer
selectief. Typerend is in dit opzicht een passage van Maertens de Noordhout (1922)
waarin hij beschrijft hoe talrijke hertshoornen bijlen door de arbeiders teruggegooid
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werden in de Schelde omdat deze volgens hen niet interessant waren: “Rien que pour
les haches en corne de cerf, plus de cent furent rejetées dans l'Escaut par suite de la non
valeur quelles représentaient à leurs yeux.” Ook de stukken hout en de grote
hoeveelheden onbewerkt dierlijk botmateriaal die door Moens (1904-1905) en Blomme
(1899) worden vermeld, zijn slechts in zeer beperkte mate vertegenwoordigd in de
bewaarde collecties (Hurt 1992). Hetzelfde geldt voor aardewerk en lithisch materiaal: op
uitzondering van een aantal werktuigen zoals gepolijste bijlen en een aantal pijlpunten
(Cauwe 1992) ontbreekt deze laatste materiaalcategorie nagenoeg volledig.
Lange tijd werd er slechts beperkte wetenschappelijke waarde gehecht aan deze
collecties, maar sinds het einde van de jaren ‘1980 kwam hierin stilaan verandering.
Onder impuls van de herwaardering van de COLLECTIE HASSE (zie kadertekst) door
Warmenbol (1987), kwamen deze collecties met baggervondsten opnieuw onder de
aandacht en werden ze het onderwerp van wetenschappelijke studie. Op uitzondering
van de COLLECTIE BERNAYS die nagenoeg as enige integraal werd bestudeerd en
gepubliceerd (zie kadertekst; Warmenbol et al. 1992), ging de wetenschappelijke
aandacht in de meeste collecties voornamelijk uit naar de hertshoornen bijlen en
artefacten (Bogemans et al. 2009; Casseyas 1997; De Laet & Desittere 1973; Dierckx 2009;
Hurt 1982a, 1982b; Perdaen & Meylemans 2017) en naar bronzen objecten uit de
metaaltijden (De Mulder & Verlaeckt 1996; Verlaeckt 1996a, 1996b; Verlaeckt 1993, 1996,
1999, 2001). In mindere mate werden ook Romeinse en vroegmiddeleeuwse
metaalvondsten bestudeerd (De Grave 2010, 2015; Taelman 2007; Verlaeckt & Proos
1996) en werden kleinere collecties met baggervondsten, zoals de COLLECTIE SAVOIR
(De Mulder & Verlaeckt 1999) en de COLLECTIE VAN OVERSTRAETEN (De Mulder 1993)
gepubliceerd. Een aantal studies focust eveneens baggervondsten afkomstig van
specifieke locaties, zoals deze uit Appels (Moens 1993), Schoonaarde (Verlaeckt 2003) of
Wichelen – Paardeweide (Bogemans et al. 2009; Perdaen & Meylemans 2017).
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Diverse amateur-archeologen speelden een belangrijke rol in het tot stand komen van
deze collecties met baggervondsten. Sommigen kochten de vondsten rechtstreeks op
van de arbeiders die de baggerwerken uitvoerden, terwijl andere verzamelaars stukken
aankochten via antiquairs en/of delen van reeds bestaande collecties opkochten bij
openbare verkopen. Vandaag de dag bevinden de meeste van deze collecties (of
tenminste delen hiervan) zich in wetenschappelijke instellingen zoals het Stadsmuseum
Gent (STAM), het Vleeshuismuseum in Antwerpen, de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis (KMKG) in Brussel, de Stedelijke Musea van Dendermonde en het GUM
(Gents Universiteitsmuseum)10. Hieronder geven we een beknopt overzicht van de
belangrijkste verzamelaars en hun collecties:
JEAN MOENS (1841-1921) was een advocaat, afkomstig uit Lede, die bij het rechttrekken
van de Schelde ter hoogte van Wichelen – Paardeweide in 1982, alsook bij latere
baggerwerken voornamelijk ter hoogte van te Wichelen, Schellebelle en Grembergen,
grote hoeveelheden vondsten rechtstreeks opkocht van de arbeiders op de
baggerboten. Op deze wijze bekwam hij een zeer grote collectie van pre- en
protohistorische vondsten die tijdens zijn leven in een privémuseum werd tentoongesteld
en die aan bod kwam in zijn publicatie ‘Promenade archéologique’ (Moens 1904-1905).
Na diens dood raakte zijn privécollectie echter sterk versnipperd over de collecties van
andere verzamelaars zoals Maertens de Noordhout, Hasse, Bernays, Duprez, HamalNandrin en Desmet.
JOSEPH MAERTENS DE NOORDHOUT (1872-1941; Figuur 16) was een Gentse
oudheidkundige en tijdsgenoot van Jean Moens. Hoewel nooit officieel aangesteld,
werkte hij als conservator van het Oudheidkundig Museum van de (toenmalige)
Rijksuniversiteit Gent en adjudant-conservator van het Bijlokemuseum, eveneens te Gent
(Laleman 1983). Een groot deel van zijn privécollectie kwam tot stand door het opvolgen
van de baggerwerken in de Schelde, in bijzonder de werken die in de periode 1911-1914
plaatsvonden (Maertens 1921). Hij kocht hierbij zowel opgebaggerde objecten
rechtstreeks van de arbeiders op de baggerboten, alsook stukken uit andere
privécollecties. Op deze wijze verwierf hij onder andere in 1922 delen van de collectie
Moens. Na de dood van Maertens de Noordhout kwam diens privécollectie terecht in
het Bijlokemuseum (thans Stadsmuseum Gent11) en bij de Universiteit Gent (thans GUM).

Voorheen was de deelcollectie Archeologie van de Universiteit Gent ondergebracht in het
Pand, het voormalige dominicanenklooster in het Gentse stadscentrum.
11 https://stamgent.be/nl_be/collectie/kunstwerken?search=maertens+de+noordhout
10
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Figuur 16 (links) Portretfoto van Joseph Maertens de Noordhout (bron:
https://www.dbnl.org/tekst/_jaa005194401_01/_jaa005194401_01_0011.php); (rechts) Portretfoto
van Georges Hasse (bron: MAS.0099, Collectie Stad Antwerpen)

Belangrijke delen van de collectie Moens werden na diens dood ook opgekocht door
GEORGES HASSE (1880-1956;), een veearts en professor aan de Koloniale Hogeschool van
Antwerpen en tevens verwoed amateur-archeoloog en verzamelaar (De Vos & Wouters
2013; Warmenbol 1987, 1989, 2003). Hasse, die naar aanleiding van de grote Antwerpse
havenwerken in het begin van de 20ste eeuw geïnteresseerd raakte in oudheidkundig
bodemonderzoek, bouwde een belangrijke collectie van pre- en protohistorische
voorwerpen uit die voor een groot deel bestond uit baggervonsten uit de Schelde tussen
Gent en Dendermonde en haar zijrivieren (Figuur 17; Hasse 1934, 1935). Deze stukken
verkreeg hij via ruil met andere verzamelaars of antiquairs, of via aankopen van andere
collecties (vb. delen van de collectie Moens en de collectie Van Hoof). Sinds de jaren
‘1930 was Hasse lid van de raadgevende commissie van de musea Steen-VleeshuisBrouwershuis en na diens overlijden in 1956 werd zijn collectie dan ook integraal
aangekocht door het Antwerpse Vleeshuismuseum. Naar aanleiding van deze aankoop
werd door het museum een speciale commissie opgericht die de overdracht en
inventarisatie van de meer dan 9600 vondsten diende te realiseren.
Ook EDUOUARD BERNAYS (1874-1940), een Antwerpse advocaat geïnteresseerd in
geologie, paleontologie, botanie, en vooral archeologie en numismatiek, beschikte over
een aanzienlijke collectie met neolithische, bronstijd-, gallo-romeinse en middeleeuwse
baggervondsten. Zijn collectie, die tot stand kwam via aankopen uit andere collecties
(vb. Moens, Van Hoof, Lambert), schonk Bernays aan de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis (KMKG) in Brussel, waar ze nog steeds in haar totaliteit bewaard wordt (de
Loë 1931). Deze collectie werd als één van de enige collecties uit het IOED-gebied
integraal bestudeerd en gepubliceerd (Warmenbol et al. 1992).
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Figuur 17 Schets door Georges Hasse met locatie steentijdvindplaatsen in het gebied tussen
Gent, Dendermonde en Aalst (bron: Hasse 1934, p. 68).

Naast bovenvermelde collecties, bevatten ook nog een aantal kleinere collecties
baggervondsten uit de Schelde. Dit is onder meer het geval voor de collectie van LÉON
SAVOIR (1867-1923), oud-burgemeester van Wichelen (De Mulder & Verlaeckt 1999). In
1998 werd deze collectie door de erfgenamen van Savoir in bruikleen gegeven aan de
Stedelijke Musea van Dendermonde. Ook de privécollectie van GEORGES VAN
OVERSTRAETEN (?-?) met ca. 150 neolithische tot post-middeleeuwse objecten, afkomstig
van baggerwerken tussen Moerzeke – Kastel en Baasrode, is het vermelden waard (De
Mulder 1993).
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8. Paleolithicum
Zeven CAI-records uit het werkingsgebied van de IOED Schelde-Durme maken melding
van paleolithische archeologische resten. Veelal gaat het om pleistocene
zoogdierresten, soms in associatie met middenpaleolithische artefacten. Ook werden op
enkele locaties werden mogelijke laat- of finaalpaleolithische resten aangetroffen.

Figuur 18 Kaart met locatie paleolithische vindplaatsen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

Een belangrijke collectie uit deze periode is afkomstig uit een 13 m diepe
zandwinningsput (Groeve Maes; CAI-ID 159412) die zich ter hoogte van het huidige
recreatiedomein Nieuwdonk in de oude Scheldemeander van Overmere – Donk12
bevindt, ten noordwesten van de dorpskern van Uitbergen (Figuur 19). Op deze locatie
gingen in 1972 grootschalige zandwinningsactiviteiten van start, georganiseerd door de
(toenmalige) intercommunale Durme – Dender – Schelde, waarbij afzettingen uit onder
andere de laatste tussenijstijd of Eemiaan en het laatglaciaal werden aangetroffen die
behoren tot de opvullingspakketten van de Vlaamse Vallei (zie hoofdstuk 6
Landschappelijk kader). In de daaropvolgende jaren (periode 1974-1980) werden er door
B. Temmerman en R. Verdonk talrijke faunaresten en een klein aantal lithische artefacten
12

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135203

61

ingezameld. De meerderheid van de faunaresten werd echter – net zoals de lithische
artefacten – vermoedelijk buiten context aangetroffen. Slechts een beperkt aantal
dierlijke resten zou in situ gevonden zijn in de laatglaciale afzettingen.
Op basis van de graad van fossilisatie en de kleur van het dierlijk botmateriaal dat op
deze locatie werd aangetroffen, werden door Germonpré en Ervynck (1988) vier
groepen onderscheiden. Een eerste en vermoedelijk oudste groep, bevat resten van een
interglaciale fauna zoals oerrund, edelhert, ree, neushoorn, paard en bever die naar alle
waarschijnlijkheid kan worden toegewezen aan het Eemiaan. De resten uit een tweede
en derde groep bestaan daarentegen uit een glaciale fauna (met o.a. wolharige
mammoet, wolharige neushoorn, paard, oerrund of bison, reuzenhert en edelhert) die
aan het Weichseliaan, de Laatste IJstijd, wordt toegeschreven. Daar waar de
samenstelling van de tweede groep echter nog wijst op niet al te extreme
klimatologische condities, getuigt die van de derde, jongere groep van extremere,
koudere omstandigheden. De vierde en jongste groep die wordt onderscheiden, bestaat
daarentegen opnieuw uit soorten die kenmerkend zijn voor gematigde klimatologische
omstandigheden. Mogelijk dateren deze uit het Altanticum (9220 – 5660 BP), eventueel
met een bijmenging van materiaal met een Middeleeuwse oorsprong.
Bij de opmaak van hun inventaris van middenpaleolithische vindplaatsen in
Noordwestelijk België slaagden Crombé & Van der Haeghen (1994) er niet in de huidige
locatie van de lithische artefacten uit de Groeve Maes te bepalen en nemen daarom
de beschrijving van J. de Heinzelin over die de collectie in 1980 voorgelegd kreeg. Naast
de aanwezigheid van ‘une pointe à face plane’ in jaspis, vermeldt de Heinzelin vijf
artefacten in vuursteen: een boordschrabber, twee afslagen met gebruiksretouches, een
distaal fragment van een lange afslag of kernrandkling en een mes met natuurlijke rug.
In tegenstelling tot de Heinzelin die op basis van de aanwezigheid van het eerstvermelde
artefact een toewijzing aan het laatpaleolithicum (met name het Solutreaan) voorstelt,
wijzen Crombé en Van Der Haeghen (1994) het materiaal op basis van parallellen met
andere vindplaatsen uit het Weichseliaan toe aan het middenpaleolithicum.
Groeve Maes is echter niet de enige locatie binnen het werkingsgebied van de IOED
waar pleistoceen botmateriaal werd aangetroffen. Ook in Hamme – Driegoten (CAI-ID
32212) en Wetteren 2 (CAI-ID 31411) kwamen zoogdierresten uit deze periode aan het
licht, waarvan sommige mogelijke sporen van menselijke bewerking vertonen (BauwensLesenne 1962; Daem 1982; De Laet & Trimpe Burger 1964; Faider-Feytmans 1979;
Melkebeek 1984). Wetteren 2, beschreven door Moens (Moens, 1904-1905), omvat in feite
vijf verschillende locaties in de regio van Wetteren waar mammoetbeenderen werden
aangetroffen. Er werden eveneens een aantal middenpaleolithische artefacten
gevonden, maar het valt moeilijk te achterhalen over welke van de vijf locaties het
daarbij gaat en welke lithische artefacten er precies werden aangetroffen. Ook de
collectie Grembergen 1 (CAI-ID 156127) die in 1928 tot stand kwam, zou naast
toevalsvondsten uit meer recente archeologische periodes ook een aantal (dierlijke?)
beenderen uit het paleolithicum (pleistoceen) bevatten. Helaas is de exacte locatie en
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stratigrafische herkomst van deze door Bauwens-Lesenne (1962) beschreven vondsten
onduidelijk.

Figuur 19 Artefacten Uitbergen – Groeve Maes (bron: Crombé & Vanderhaegen 1994, fig. 23).
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Dewulf (1967) rapporteert voorts over een fragment van een menselijke schedel dat in
1966 in Zele (CAI-ID 155945) werd aangetroffen tijdens een prospectie van uit de Schelde
opgebaggerde zanden. Het fragment vertoont een aantal verse breuken, wat er
vermoedelijk op wijst dat de schedel tijdens het opbaggeren beschadigd werd. Op basis
van de graad van fossilisatie en petrificatie, in combinatie met bepaalde
schedelverhoudingen, werd dit fragment toegewezen aan een laatpaleolithische Homo
sapiens (Dewulf 1967). Aangezien deze niet op een recente studie berust en gezien het
feit dat vondsten uit het laatpaleolithicum in Vlaanderen bijzonder schaars zijn, dient
deze toewijzing zeker opnieuw geëvalueerd te worden. Hierbij dienen eveneens
radiometrische dateringsmethoden worden aangewend.
In het IOED-werkingsgebied komen op een drietal locaties eveneens mogelijke
finaalpaleolithische resten voor. Dit is het geval in Wichelen op de vindplaats
Bergenmeersen zone B (CAI-ID 979431) waar tijdens een archeologisch onderzoek in 2012
drie kleine concentraties (C1 tot en met C3) aan het licht kwamen die aan het
finaalpaleolithicum en/of vroeg mesolithicum konden worden toegeschreven (Perdaen
et al. 2013). Voor een uitgebreidere beschrijving van deze vindplaats, wordt de lezer naar
hoofdstuk 9 over het mesolithicum en Neolithicum verwezen. Ook buiten deze drie
concentraties kwamen, verspreid over zone B, lithische artefacten uit het
finaalpaleolithicum en vroegmesolithicum voor, alsook twee artefacten (met name een
Levalloisafslag en een kern) die op basis van hun typo- en technologische kenmerken
aan het middenpaleolithicum kunnen worden toegewezen. De herkomst van deze
middenpaleolithische vondsten is echter nog onduidelijk: mogelijk zijn beide vondsten
afkomstig uit herwerkte fluviatiele afzettingen die dateren uit het Weichseliaan en lokaal
op beperkte diepte aanwezig zijn.

Figuur 20 Benen spitsen met weerhaken vervaardigd in hertshoorn (links) en been (rechts) uit de Schelde,
KMKG, collectie Bernays (bron: Warmenbol et al. 1992: fig. 21).
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Een tweede locatie met finaalpaleolithisch materiaal bevindt zich in de Brugstraat in SintGillis-bij-Dendermonde (Luyckx 1988). Hier werd ter hoogte van een zandige
verhevenheid in de bocht van de Dender en de Steenbeek, aan een oude meander van
de Dender, op vindplaats SGD 11 (CAI-ID 30016) ook een finaalpaleolithische Tjongerspits
aangetroffen tijdens een veldprospectie in 1986.
De aanwezigheid van prehistorische jagers-verzamelaars-vissers in de Benedenschelde in
het finaalpaleolithicum wordt mogelijk bevestigd door een dertigtal benen spitsen,
gevonden tijdens baggerwerken in de Schelde ter hoogte van Appels, Zele,
Schoonaarde en Wichelen (Figuur 20). Deze spitsen, waarvan sommige met weerhaken,
maken deel uit van de collecties Hasse (Doize 1983) en Bernays (Hurt 1992) en worden op
basis van typologische parallellen toegewezen aan het finaalpaleolithicum of
vroegmesolithicum.
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9. Mesolithicum en neolithicum
Daar waar het aantal paleolithische vindplaatsen in het werkingsgebied van de IOED
beperkt is en de vondsten uit deze periode veelal slecht gedocumenteerd zijn,
beschikken we voor de meer recente steentijdperiodes (het meso- en neolithicum) over
heel wat meer informatie.
Het gaat daarbij om mesolithische en neolithische artefacten die op het einde van de
19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw werden ingezameld tijdens baggerwerken in
de Benedenschelde en die erop wijzen dat reeds in deze periode voorwerpen in de
Schelde of de aanpalende natte gronden werden gedeponeerd (zie hoofdstuk 6 over
de archeologische collecties). De laatste decennia kwamen vondsten uit deze periodes
bovendien ook aan het licht tijdens archeologisch veldwerk dat onder andere werd
uitgevoerd in het kader grootschalige en interdisciplinaire projecten.
Deze tweede groep omvat verschillende vindplaatsen die onderzocht werden in het
kader van het herziene Sigmaplan, een project van de Vlaamse overheid dat erop
gericht is het risico op overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren te beperken. Dit
project, dat tussen 2008 tot 2030 in opeenvolgende fases wordt geïmplementeerd in
deelgebieden langs de Benedenschelde en de benedenlopen van de Durme, Zenne,
Rupel, Dijle, Grote en Kleine Nete, omvat een groot aantal infrastructuurwerken (zoals
dijkwerken en ontpolderingen), de inrichting van gebieden als schorren/slikken en de
inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij.
Voorafgaand aan deze werken werden daarom door diverse uitvoerders (waaronder
het voormalige Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Ghent Archaeological
Team, Universiteit Gent en aDeDe) prospectief en evaluerend paleolandschappelijk,
archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd om de impact van de
geplande werken op het archeologisch erfgoed zo goed mogelijk in te schatten. Op een
aantal van de onderzochte locaties volgden hierop één of meerdere fases van
vervolgonderzoek aan de hand van proefputten, proefsleuven en/of vlakdekkende
opgravingen.
Een belangrijk deel van het onderzoek uitgevoerd in het kader van dit Sigmaplan focust
op de zone ter hoogte van de laatglaciale paleomeander Kalkense Meersen (zie
hoofdstuk 7 landschappelijk kader) die delen van Wetteren, Kalken, Schellebelle,
Uitbergen, Wichelen en Berlare omvat (zgn. ‘Sigmacluster Kalkense Meersen’). Gezien de
talrijke mesolithische en neolithische baggervondsten die op het einde van de 19de en
in de eerste helft van de 20ste eeuw in dit gebied aan het licht kwamen (zie hoofdstuk 6
over de archeologische collecties), werd tijdens dit onderzoek uitgebreid aandacht
besteed aan het opsporen en evalueren van steentijdvindplaatsen. Dit leidde onder
andere tot de ontdekking van mesolithische en/of neolithische artefacten in de
Sigmazones Wijmeersen 2, Wijmeersen 1 en Bergenmeersen (infra). Ook in het uiterste
noordoosten en het oosten van het IOED-werkingsgebied werden een aantal zones (zgn.
Sigmacluster Grote en Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor en Sigmacluster De Bunt)
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onderzocht in het kader van de geplande Sigmawerken: hier werd echter uitsluitend
mesolithisch materiaal aangetroffen (zie §9.1 het mesolithicum).

9.1. Het mesolithicum
Het mesolithicum bestrijkt de periode van de laatste jagers-vissers-verzamelaars en vat in
onze contreien aan omstreeks 11.200 jaar geleden, wat overeenkomt met het begin van
het preboreaal (11.200 – 11.560 jaar geleden). Na de laatste koude fase van het
Weichseliaan luidt deze warmere fase de start in van de huidige tussenijstijd of holoceen
(11.200 jaar geleden – heden). Het einde van het mesolithicum wordt gekenmerkt door
een ingrijpende economische verandering: de overschakeling naar landbouw en
veeteelt. Hoewel deze nieuwe, neolithische levenswijze omstreeks 5250 v.C. zijn intrede
doet in de leemstreek, blijft deze mesolithische levenswijze elders in Vlaanderen (vb.
zandstreek) nog doorleven tot laat in het 5de millennium v.C. (Van Gils et al. 2010;
Amkreutz et al. 2011).
In het IOED-werkingsgebied treffen we op vijftien CAI-records aan waarin melding wordt
gemaakt van mesolithische resten (Figuur 21). Het gaat daarbij om resten uit alle fases
van het mesolithicum (vroeg-, midden-, laat- en finaal-), maar de grootste groep (N = 12)
kan niet aan een welbepaalde fase binnen het mesolithicum worden toegeschreven.

Figuur 21 Kaart met locatie mesolithische vindplaatsen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.
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Resten uit het vroeg- en/of middenmesolithicum vinden we terug in het gebied van de
Kalkense Meersen (Schellebelle – Sigma Wijmeersen 2, Uitbergen – Wijmeers 1 en ook
Wichelen – Opgraving Bergenmeersen zone B) en iets ten noordoosten van deze fossiele
Scheldemeander, in Zele – Kouterbosstraat I:
In het kader van het herziene Sigmaplan werd onmiddellijk ten zuiden van de Schelde de
vindplaats Bergenmeersen onderzocht. Tijdens het veldwerk, dat initieel vooral gericht
was op de laat- en postmiddeleeuwse periode, kwamen in twee zones (A & B) ook
lithische artefacten aan het licht. Daar waar deze in zone A slechts beperkt in aantal en
weinig diagnostische waren, wees het hogere aantal vondsten in zone B (CAI-ID 979431)
op de aanwezigheid van een meer substantiële steentijdvindplaats. In deze tweede zone
werd daarom een gefaseerd onderzoek opgestart, bestaande uit een archeologisch
booronderzoek, gevolgd door de opgraving door middel van (test)vakken in 2012
(Perdaen et al. 2013; Bogemans et al. 2009b). Hierbij werd de aanwezigheid van drie
kleinere concentraties (C1 t/m C3) vastgesteld die aan het finaalpaleolithicum en/of het
vroegmesolithicum konden worden toegeschreven. Terwijl de typologische samenstelling
van de drie concentraties – met name de combinatie van spitsen met nietgeretoucheerde basis en driehoeken – een toewijzing aan finaalpaleolithicum en/of
vroegmesolithicum toelaat, kan op basis van de gebruikte grondstoffen en de
technologische kenmerken een onderscheid gemaakt worden tussen concentraties C1
en C2 enerzijds en concentratie C3 anderzijds. Voor C1 en C2 wijzen deze elementen
eerder in de richting van het finaalpaleolithicum, terwijl concentratie C3 meer lijkt aan te
leunen bij het vroegmesolithicum. Buiten deze drie concentraties werden verspreid over
zone B ook nog andere artefacten aangetroffen. Het gaat daarbij zowel om vondsten
die aan het middenpaleolithicum, finaalpaleolithicum en mesolithicum kunnen worden
toegewezen, als om lithische artefacten en aardewerk uit het neolithicum. Ongeveer 250
m ten noordwesten van zone B bevindt zich een zone die sinds 2017 beschermd is als
archeologische site. Het booronderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het
herziene Sigmaplan wees uit dat zich op deze locatie een goed bewaard prehistorisch
sitecomplex bevindt op de oever van een fossiele Scheldegeul.
Eveneens in het kader van het herziene Sigmaplan werd stroomopwaarts aan de
overkant van de Schelde op de grens van Schellebelle en Uitbergen in Wijmeersen 2 (CAIID 151415) in 2008 een mesolithisch en neolithisch sitecomplex aangetroffen en
onderzocht (Bogemans et al. 2008; Perdaen et al. 2008, 2011). Het sitecomplex strekt zich
uit over twee kronkelwaardruggen die zich ten noorden van een laatglaciale geul
bevinden en is het resultaat van verschillende bewoningsfases, waarvan de oudste
dateert uit het vroeg- en/of middenmesolithicum. Talrijke chips, afslagen, microklingen,
verfrissingsproducten, werktuigen en hun productieafval vormen de neerslag van deze
bewoningsfase die vermoedelijk enkele kleine kampementen omvatte waar ter plaatse
vuursteen werd bewerkt. De focus op de productie van microlieten wijst waarschijnlijk op
een functie als jachtkamp, terwijl de aanwezigheid van enkele fragmenten gecalcineerd
bot suggereert dat op deze locatie eveneens minstens een deel van de jachtbuit werd
verwerkt en/of geconsumeerd. De aanwezigheid van haarden kan hierbij worden
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afgeleid op basis van de aanwezige verbrande artefacten. Deze activiteiten speelden
zich af in de omgeving van de geul die in deze periode eerder de vorm aannam van
een moerassige depressie met een smalle, zwak stromende beek en uitgebreide
rietbegroeiing langs de oevers. De hogere delen van het landschap waren bebost met
hazelaar, eik en linde.
Iets ten noorden hiervan werd naar aanleiding van de aanleg van een gecontroleerd
overstromingsgebied als onderdeel van het herziene Sigmaplan in Sigmazone
Wijmeersen 1 (CAI-ID 151375) een geologisch en paleo-ecologisch onderzoek uitgevoerd
(Bogemans et al. 2009a). Ter hoogte van het toekomstige dijktracé aan de noordelijk
rand van dit overstromingsgebied werd vervolgens een vooronderzoek met ingreep in
de bodem uitgevoerd in Uitbergen – Wijmeers 1 (CAI-ID 209616, 209618 en 209620 t/m
209624; Meylemans & Perdaen 2015), gevolgd door archeologische opgravingen
(Messiaen et al. in voorbereiding). Tijdens deze opgravingen kwamen, voornamelijk in
werkputten 3 en 4, steentijdresten aan het licht in associatie met twee afgedekte
depressies. Hoewel de bulk van het steentijdmateriaal uit beide werkputten aan het
finaalneolithicum kan worden toegeschreven, kon op basis van het lithisch materiaal ook
een kleinere, mesolithische component worden herkend. In werkput 4 kon uit de spreiding
van de mesolithische vondsten worden afgeleid dat mogelijk de randzone van een
concentratie werd aangesneden tijdens de opgravingen. Het vermoedelijke voorkomen
van de zgn. Coincy-debitagestijl suggereert dat minstens een deel van het lithische
materiaal dateert uit het vroeg-/(midden)mesolithicum. Een beperkt aantal lithische
artefacten waaronder een smalle microkling met afgestompte boord en een spits met
vlakke retouches dateert echter ook onmiskenbaar uit het midden-/laatmesolithicum.
Ten noordoosten van de Kalkense Meersen werden tot slot op een vierde locatie resten
uit het vroeg- en/of middenmesolithicum aangetroffen. Tijdens veldwerk naar aanleiding
van een geplande verkaveling werden op de meerperiodenvindplaats Zele –
Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) in 2009-2011 zowel mesolithische als neolithische lithische
artefacten gevonden (Bracke et al. 2012; Mestdagh 2011; Reyns & Bruggeman 2010;
Wyns et al. 2017). Een vondstconcentratie bleek er geassocieerd te zijn met een boomval
en kon op basis van de aanwezige microlietfragmenten en kerfresten aan het
(vroeg?)mesolithicum worden toegeschreven (Bracke et al. 2012).
In tegenstelling tot het vroeg- en middenmesolithicum ontbreken in het IOEDwerkingsgebied voorlopig echte artefactconcentraties uit de meer recente fases van het
mesolithicum. Vondsten uit het LAATMESOLITHICUM kwamen, samen met meer recent
materiaal, wel aan het licht tijdens de aanleg van de nieuwe Denderbedding in
Dendermonde (CAI-ID 31989) in 1978. De laatmesolithische artefacten die er door de
leden van de Dendermondse Werkgoep voor Archeologie en Monumentenzorg werden
ingezameld tijdens archeologische veldkarteringen zijn echter afkomstig van
opgespoten terreinen en bevonden zich met andere woorden niet meer in primaire
context (Buyse et al. 1979; Stroobants 1980; Stroobants et al. 1980-1981; Verlaeckt 1999).
Ook in Uitbergen – Wijmeers 1 (Messiaen et al., in voorbereiding) kon een zeer beperkt
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deel van het lithisch materiaal uit werkputten 3 en 4 aan het midden-/laatmesolithicum
(met name een smalle microkling met afgestompte boord en een spits met vlakke
retouches) en het laatmesolithicum (met name een trapezium, een onbepaald
microlietfragment en een Montbani-kling) worden toegeschreven. Hetzelfde geldt voor
enkele geïsoleerde vondsten (waaronder een trapezium met schuine basis) die in Zele –
Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) werden ingezameld tijdens de aanleg van het
opgravingsvlak (Bracke et al. 2012; Mestdagh 2011; Reyns & Bruggeman 2010; Wyns et al.
2017).
Resten uit de laatste fase van het mesolithicum, het finaalmesolithicum, zijn enkel gekend
van het hierboven reeds vermelde sitecomplex Wijmeersen 2 (CAI-ID 151415; Bogemans
et al. 2008; Perdaen et al. 2008, 2011). De fasen die er volgen op de menselijke
aanwezigheid tijdens het vroeg- en/of middenmesolithicum (supra), spelen zich af in een
landschap dat steeds natter werd. Deze worden hoofdzakelijk vertegenwoordigd door
fragmenten onversierd, handgevormd aardewerk en lithische artefacten die verspreid
over het landschap voorkomen. In tegenstelling tot het aardewerk is het aantal lithische
artefacten uit deze periode echter beperkt: slechts een handvol schrabberachtige
werktuigen en een bladvormige pijlpunt werden aangetroffen en kunnen op basis van
hun technologische kenmerken aan het finaalmesolithicum worden toegeschreven. Het
handgevormde aardewerk wijst op een finaalmesolithische/vroegneolithische
(Swifterbant?) component, hoewel een middenneolithische datering voor ten minste een
deel van het aardewerk (Hazendonkgroep?) niet kan worden uitgesloten.
Naast het materiaal afkomstig van de opgravingen in Uitbergen – Wijmeers 1, kwamen
ook elders in de Sigmazone Wijmeersen 1 (CAI-ID 151375) mesolithische en neolithische
artefacten aan het licht. Deze zone is grotendeels gelegen op de zgn. Duin van
Uitbergen, een rivierduin die boven de overstromingsvlakte van de Schelde uitsteekt
(Bogemans et al. 2009a; zie hoofdstuk 6 landschappelijk kader). Aangezien ter hoogte
van deze duin het laatglaciale loopoppervlak quasi identiek is aan het huidige maaiveld,
konden op verschillende akkers mesolithische en neolithische oppervlaktevondsten
worden ingezameld. Dit gebeurde zowel tijdens veldkarteringen naar aanleiding van het
herziene Sigmaplan (Bogemans et al. 2009a), als tijdens voorafgaande veldprospecties,
bijvoorbeeld te Uitbergen 1 (CAI-ID 31832), Aard 1 (CAI-ID 31831) en Aard 2 (CAI-ID
31833)(Bourgeois & Balthau 1987; Derde 1987). Hoewel tijdens deze verschillende
prospectiecampagnes geen artefacten aan het licht kwamen die met zekerheid aan de
overgangsperiode mesolithicum – neolithicum konden worden toegewezen, leverde het
natuurwetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd toch interessante resultaten op
met betrekking tot de neolithisatie van de Benedenscheldevallei. Pollenonderzoek van
een boorstaal (Aard08) afkomstig van de voet van de Duin van Uitbergen toont er immers
de toenemende impact van de mens op het landschap tijdens deze overgangsperiode
(Bogemans et al. 2009a). Het pollendiagram getuigt van een opvallende achteruitgang
van het bos in de loop van het Atlanticum (9220 – 5660 BP), gecombineerd met de
aanwezigheid van Cerealia. Mogelijk wijzen deze elementen op een beperkte vorm van
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landbouw. Aangezien deze evolutie zich elders veelal pas voordoet tijdens het
Subboreaal (5660 – 2400 BP), lijkt het erop dat de impact van de mens op het landschap
in de Benedenschelde zich hier reeds relatief vroeg laat voelen. Bijkomend onderzoek is
bijgevolg noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van het regionale
neolithisatieproces.
De bagger- en riviervondsten uit het werkingsgebied van de IOED vormen een
belangrijke aanvulling op bovenstaande gegevens aangezien ze eveneens informatie
leveren over de precieze timing van de menselijke aanwezigheid in de
Benedenscheldevallei tijdens het mesolithicum. Naast de benen spitsen die op basis van
typologische parallellen aan het finaalpaleolithicum of vroegmesolithicum kunnen
worden toegewezen (zie hoofdstuk 8 paleolithicum), werden in het IOED-werkingsgebied
immers eveneens talrijke mesolithische en neolithische artefacten opgebaggerd, veelal
eveneens in organisch materiaal. Het betreft onder andere verschillende types
hertshoornen bijlen, waarbij zowel afgewerkte bijlen, halffabricaten als het bijbehorende
productieafval werd ingezameld (Figuur 22; Casseyas 1997; De Laet & Desittere 1973; Hurt
1982a, 1982b; Perdaen & Meylemans 2017). Typologische studies, in combinatie met AMSdateringsonderzoek, laten toe deze opgebaggerde artefacten te plaatsen in de tijd en
vormen daardoor een belangrijke aanvulling op de gegevens afkomstig van de
opgegraven vindplaatsen (Crombé et al. 1999; Hurt 1982a, 1982b, 1992). De oudste
groep opgebaggerde hertshoornen bijlen zijn de zgn. niet-doorboorde volgtakbijlen (ook
wel ontschorsers). Deze gaan terug tot het vroeg- of middenmesolithicum. De
volgtakbijlen met doorboring zijn daarentegen jonger zijn en dateren uit de
overgangsperiode van het laatmesolithicum naar het vroegneolithicum. De absolute
dateringen bekomen voor deze volgtakbijlen met doorboring (6100 – 4700 BP)
suggereren echter wel dat het gebruik ervan nog verder doorloopt in de tijd.
Verschillende andere vindplaatsen leverden eveneens mesolithisch materiaal op, maar
een toewijzing aan een welbepaalde subperiode ontbreekt in de CAI. Een belangrijke
groep bevindt zich in de Kalkense Meersen en omvat de locaties Uitbergen – Aard 1 (CAIID 31831), Uitbergen 1 (CAI-ID 31832), Uitbergen – Sigma Wijmeersen 1 (CAI-ID 151375) en
Wichelen – Paardeweide (CAI-ID 32801). Ook een 400 m ten noordwesten van deze drie
locaties werd in Schellebelle – Aard (CAI-ID 1303) materiaal ingezameld in het kader van
een onderzoek aan de Universiteit Gent naar de toepasbaarheid en betrouwbaarheid
van karterend booronderzoek in de alluviale contexten. De aangetroffen vuurstenen
artefacten, aardewerk- en botfragmenten en de verbrande hazelnootdoppen zijn er
geassocieerd met een afgedekte kronkelwaardrug (Bats & De Reu 2006; Bats 2005). De
microlieten plaatsen de menselijke aanwezigheid in het mesolithicum, terwijl de
aanwezigheid van met vuursteen verschraald aardewerk een toewijzing aan het
neolithicum suggereert.
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Figuur 22 Hertshoornen bijlen uit de collectie Hasse (Meylemans & Perdaen 2017, fig. 3-4):
ontschorser (VH56.035.002489), volgtakbijl (VH56.035.002981), distale bijl (VH56.035.002987) en
basisbijl (VH56.035.002975, VH56.035.002985).
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Herhaaldelijke archeologische veldkarteringen op een aantal akkers gelegen op de
steilrand aan de buitenzijde van de oude Scheldemeander van de Kalkense Meersen
leverden eveneens talrijke steentijdvondsten op. Het gaat meerbepaald om vijf locaties
(Zele – Gratiebossen II t/m V en – Damweg; CAI-ID 221347, CAI-ID 221349, CAI-ID 221953,
CAI-ID 222134; CAI-ID 221345) die in de periode tussen 2015 en 2017 werden
geprospecteerd door De Bock en De Meireleir (De Bock & De Meireleir 2015, 2016, 2018;
De Bock & De Meireleir 2017) met een omvangrijke collectie mesolithische vondsten
ingezameld ter hoogte van Zele – Gratiebossen III (CAI-ID 221349) als resultaat. Ook op
het
grondgebied
van
Sint-Gillis-bij-Dendermonde
leverden
archeologische
veldkarteringen losse vondsten op uit het mesolithicum op, veelal in combinatie met
materiaal uit meer recente archeologische periodes. In haar licenciaatsverhandeling
bericht Luyckx (1988) over vijf verschillende locaties met mesolithische
prospectievondsten (SGD4, SGD5, SGD48, SGD52 en SGD70; CAI-ID 30011, CAI-ID 30012,
CAI-ID 30097, CAI-ID 30101 en CAI-ID 30119). Diverse andere locaties in Sint-Gillis-bijDendermonde leveren bovendien niet-diagnostische lithische artefacten op.
In het uiterste oosten van het IOED-werkingsgebied werd tot slot mesolithisch materiaal
aangetroffen op twee vindplaatsen. Een archeologisch booronderzoek in Moerzeke –
Sigmazone Het Zwijn (CAI-ID 151190) leverde in 2010 op twee zones duidelijke restanten
op van menselijke aanwezigheid in de steentijd (Bogemans et al. 2010; Jacobs et al.
2010). De artefacten in ftaniet en vuursteen (waaronder een mogelijk microlietfragment
en een kerfrest) die in de directe nabijheid van een laatglaciale geul in eerste zone
werden aangetroffen, laat toe de menselijke aanwezigheid in het mesolithicum te
plaatsen. De vuurstenen artefacten uit een tweede zone maken vermoedelijk deel uit
van een vondstcluster die zich bevindt op het hoogste deel van het toenmalige
landschap, maar kunnen door het ontbreken van diagnostische artefacten niet aan een
bepaalde periode binnen de steentijd worden toegeschreven. Tot slot werd in ook
Hamme – De Bunt 2 (CAI-ID 211341) een dorsaal geretoucheerde spits uit het
mesolithicum aangetroffen tijdens een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de
bodem gericht op meer recente periodes (De Smaele & Pieters 2012).
Diverse vondsten die momenteel in de CAI geklasseerd staan als ‘steentijd onbepaald’
kunnen mogelijk ook aan het meso- en/of neolithicum worden toegewezen.
Voorbeelden hiervan zijn de CAI-records met bagger- en/of riviervondsten uit
Scheldevondsten Wichelen-Schellebelle (CAI-ID 31444), Wichelen – Paardeweide (CAI-ID
32801), Paardeweide PWB-C (CAI-ID 159240) en PWA (CAI-ID 159239) en het
Scheldetraject tussen Schoonaarde – Konkel en Appels – Brede Schooren (CAI-ID 1142).
Vermoedelijk dateert minstens een deel van deze vondsten uit het mesolithicum en/of
neolithicum. Voor deze en andere records is een gedetailleerde doorlichting van deze
CAI-records en studie van het lithisch materiaal echter noodzakelijk.
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9.2. Neolithicum – de vroegste landbouwers
De start van het neolithicum wordt ingeluid door ingrijpende veranderingen op
economisch vlak, met name de introductie van landbouw en veeteelt, die gepaard ging
met een reeks aan diepgaande wijzingen op sociaal, cultureel en ideologisch vlak
(Amkreutz et al. 2011). Er vond een overschakeling van een mobiel naar een sedentair
bestaan plaats en door de domesticatie van planten en dieren verwierf de mens in
toenemende mate controle over de opbrengst, waarbij een grotere opbrengst per
oppervlakte mogelijk was en voorraden konden worden opgeslagen. Deze nieuwe,
neolithische levenswijze doet echter niet overal tegelijk in Vlaanderen zijn intrede: terwijl
in de leemstreek de vroegste neolithische vindplaatsen teruggaan tot ca. 5250 v.C., blijft
een mesolithische levenswijze gebaseerd op jagen-vissen-verzamelen elders (vb.
zandstreek) nog voortbestaan tot laat in het 5de millennium v.C. (Amkreutz et al. 2011).
De overgang van het neolithicum naar de bronstijd gaat terug tot de periode van de
late bekerculturen en het verschijnen van de wikkeldraadkeramiek, omstreeks 2100 – 2000
v.C.

Figuur 23 Kaart met locatie neolithische vindplaatsen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

In het IOED-werkingsgebied bevinden zich 41 CAI-records waarin melding wordt
gemaakt van neolithische resten (Figuur 23). Resten uit het vroegneolithicum ontbreken:
75

deze periode kennen we voornamelijk via vindplaatsen in de leemstreek die behoren tot
de Bandkeramiek of via een beperkt aantal vindplaatsen die behoren de Groep de
Blicqui (Figuur 24). Vindplaatsen uit het midden- tot en met finaalneolithicum zijn
daarentegen wel vertegenwoordigd in het IOED-werkingsgebied, maar hun aantal is
beperkt. De grootste groep met neolithische resten (N = 32) kan echter niet aan een
welbepaalde fase binnen het neolithicum worden toegeschreven.

Figuur 24 Chronologie van het neolithicum in Vlaanderen (bron: Amkreutz et al. 2011).

(Mogelijke) resten uit het middenneolithicum (tussen ca. 4300 v.C. en ca. 3850 v.C.)
vinden we terug op een viertal vindplaatsen in het IOED-werkingsgebied die allen
eveneens ook een mesolithische component bevatten:
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In Wichelen – Opgraving Bergenmeersen zone B (CAI-ID 979431) komen naast drie
finaalpaleolithische en/of vroegmesolithische concentraties (zie § 9.1 mesolithicum) ook
een relatief groot aantal andere mesolithische en (midden-)neolithische lithische
artefacten voor, verspreid over het opgravingsvlak (Perdaen et al. 2013). Een fragment
handgevormd aardewerk met vuursteenverschraling dateert vermoedelijk uit het het
middenneolithicum. Ook het mesolithisch en neolithisch sitecomplex dat ter hoogte van
locaties WMD en WME in Sigmazone Wijmeersen 2 (CAI-ID 151415) in kaart kon worden
gebracht, omvat een mogelijke middenneolithisch bewoningsfase (Bogemans et al.
2008; Perdaen et al. 2008, 2011). In tegenstelling tot de voorgaande vroeg- en/of
middenmesolithische bewoningsfase (zie § 9.1 mesolithicum), situeert deze tweede
bewoningsfase zich af in een landschap dat steeds natter wordt en is hoofdzakelijk
vertegenwoordigd door fragmenten handgevormd, onversierd aardewerk en lithische
artefacten die verspreid over het landschap voorkomen. Het aantal lithische artefacten
is in tegenstelling tot het aardewerk beperkt: het rapport vermeldt slechts een handvol
schrabberachtige werktuigen en een bladvormige pijlpunt die op basis van hun
technologische kenmerken aan het finaalmesolithicum worden toegeschreven. Het
handgevormde aardewerk wijst eerder op een finaalmesolithische/vroegneolithische
(Swifterbant?) component, hoewel een middenneolithische datering voor ten minste een
deel van het aardewerk (Hazendonkgroep?) niet kan worden uitgesloten. Het met
vuursteen verschraald aardewerk dat werd aangetroffen op een afgedekte
kronkelwaardrug in Schellebelle – Aard (CAI-ID 1303) suggereert eveneens een toewijzing
aan het neolithicum, mogelijk aan de middenneolithische Michelsbergcultuur (Bats & De
Reu 2006; Bats 2005). Het lithisch assemblage (met name de microlieten) plaatst de
menselijke bewoning echter in het mesolithicum.
Ook het afval van vuursteenbewerking, de pijlpunt en geretoucheerde kling die werden
aangetroffen tijdens het onderzoek in Zele – Provinciale weg site IV (CAI-1998) zouden
mogelijk aan het middenneolithicum kunnen worden toegeschreven (Bauters et al. 1995).
Resten uit het laatneolithicum zijn eveneens in beperkte mate vertegenwoordigd. Zo
leverden veldkarteringen in de Sigmazone Wijmeersen 1 (CAI-ID 151375 een aantal
artefacten op die getuigen van menselijke aanwezigheid tijdens het laatneolithicum
en/of eventueel de vroege bronstijd (Bogemans et al. 2009a) en zouden laatneolithische
artefacten, met name aardewerk kenmerkend voor de touwbekercultuur, zijn
aangetroffen in de Sint-Onolfs-Polder (CAI-ID 31986) ter hoogte van de samenvloeiing
van de Dender (nieuwe Denderbedding) en de Schelde (Bauwens-Lesenne 1962). Ook
de dwarspijlpunt, geretoucheerde artefacten en het aardewerk ingezameld tijdens een
veldkartering in Sint-Gillis-bij-Dendermonde (SGD 12) en een hertshoornen klopper
afkomstig uit Wetteren 8 zouden volgens de CAI aan het laatneolithicum kunnen worden
toegewezen.
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Figuur 25 Neolithisch pijlpunten afkomstig van de vindplaats Wijmeers 1, werkput 3, depressie 2
(Messiaen et al. in voorbereiding).
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Figuur 26 Fragmenten van neolithische spinschuiven afkomstig van de vindplaats Wijmeers 1,
werkput 4, depressie 1 (Messiaen et al. in voorbereiding).
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Uit de laatste fase van het neolithicum, het zgn. finaalneolithicum (vanaf begin 3de
millennium v.C. tot ca. 2100/2000 v.C.), zijn in Vlaanderen maar weinig vindplaatsen
gekend. Een belangrijke uitzondering hierop vormt de recent onderzochte vindplaats
Uitbergen – Wijmeers 1 die zich in het IOED-werkingsgebied bevindt. Op deze locatie,
gelegen binnen de grotere Sigmazone Wijmeersen 1 (CAI-ID 151375), werden tijdens een
vooronderzoek met ingreep in de bodem (CAI-ID 209616, 209618 en 209620 t/m 209624;
Meylemans & Perdaen 2015) en de hierop volgende opgravingen (Messiaen et al. in
voorbereiding) ter hoogte van het geplande dijktracé substantiële finaalneolithische
resten aangetroffen in verschillende werkputten. In het bijzonder werkputten 3 (depressie
2) en 4 (depressies 1) leverden assemblages op die naast een kleinere mesolithische
component een duidelijke finaalneolithische aanwezigheid weerspiegelen (Messiaen et
al. in voorbereiding). Het finaalneolithische lithische materiaal wordt er gekenmerkt door
het gebruik van vuursteensoorten van goede kwaliteit (waaronder mogelijke GrandPressigny en Lhéry-Romigny vuursteen), een beperkt aantal artefacten in (‘Belgische’)
mijnsilex, microdenticulés en aanverwante artefacten, een dominantie van dwarspijlen
en gesteelde/gevleugelde pijlpunten bij de pijlbewapening (Figuur 25) en een relatief
groot aantal dolkkling(fragment)en. Het aangetroffen aardewerk vertoont interessante
parallellen met de zgn. finaalneolithische Deûle-Escaut groep die voornamelijk gekend is
uit Noord-Frankrijk. In mindere mate zijn er in het aardewerk ook parallellen met de
Enkelgrafcultuur en met de meer recente klokbekercultuur. In het bijzonder enkele
versierde wandfragmenten leunen aan bij de klokbekertraditie. Er werden eveneens
spinschijven en een beperkt aantal herkenbare fragmenten van weefgewichten
aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van artisanale activiteiten (Figuur 26).

Figuur 27 Klokbekeraardewerk afkomstig van de vindplaats Wijmeersen 2 (Perdaen et al. 2011,
fig. 17).
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Op twee andere vindplaatsen treffen we een minder substantiële finaalneolithische
component aan. Zo wordt de meest recente fase van het sitecomplex in Wijmeersen 2
(CAI-ID 151415; locaties WMD en WME) eveneens in deze subperiode geplaatst
(Bogemans et al. 2008; Perdaen et al. 2008, 2011). De geul ten zuiden van de vindplaats
was in deze periode volledig opgevuld en de moerassige overstromingsvlakte had zich
verder uitgebreid tot in de lagere landschapsdelen. De finaalneolithische gevleugelde
pijlpunt en de versierde scherven die vermoedelijk toebehoren aan één enkele
klokbeker, getuigen er mogelijk van handelingen van rituele aard (Figuur 27). Voorts
vermeldt de CAI eveneens een finaalneolithische gepolijste bijl aangetroffen tijdens een
veldkartering in Wetteren – Meerkens (CAI-ID 31665).
De CAI bevat diverse records met neolithische bagger- en riviervondsten, waaronder
Wetteren 4 (CAI-ID 31413), Wetteren 5 (CAI-ID 31416), Zele – Schelde-Dijk (CAI-ID 32814),
de nieuwe brug over de Schelde (CAI-ID 30643) en de nieuwe Denderbedding (CAI-ID
31989) in Dendermonde, Baasrode – Dijkbreuk (CAI-ID 1145), het Scheldetraject tussen
Moerzeke/Kastel en Baasrode (CAI-ID 1146) en in de buurt van Appels Veer (CAI-ID
30644)(Figuur 29). Ook voor het neolithicum leveren de typologische studies en het AMSdateringsonderzoek van de (organische) baggervondsten aanvullende informatie over
de timing van de occupatie van de Benedenschelde (Crombé et al. 1999; Hurt 1982a,
1982b, 1992). Zo worden de volgtakbijlen met doorboring op basis van typologische
parallellen toegewezen aan de overgangsperiode van laatmesolithicum naar
vroegneolithicum, maar uit het AMS-dateringsonderzoek (6100 – 4700 BP) blijkt dat deze
vermoedelijk een stuk langer, tot in het middenneolithicum, voorkwamen (Crombé et al.
1999). Volgens de onderzoeksbalans (Amkreutz et al. 2011) is het niet zeker of deze
volgtakbijlen met doorboring daadwerkelijk met een neolithische occupatie in verband
gebracht dienen te worden en valt het niet uit te sluiten dat deze werktuigen
toebehoorden aan late jagers-vissers-verzamelaars (Swifterbant?) die nog in het
gebied rondtrokken. De basisbijlen, die eveneens vertegenwoordigd zijn in de collecties
met baggervondsten, zijn jonger en worden voornamelijk met het laatneolithicum
geassocieerd, hoewel een jongere datering (vb. tijdens de ijzertijd) niet kan worden
uitgesloten. Neolithische bagger- en riviervondsten die in de CAI niet aan een
welbepaalde subfase worden toegewezen, zijn ook gekend uit Baasrode – Dijkbreuk
(CAI-ID 1145), Dendermonde – Nieuwe brug over de Schelde (CAI-ID 30643), Wetteren 4
(CAI-ID 31413) en 5 (CAI-ID 31416), Zele – Avermaat I (CAI-ID 37088) en Zele – Schelde-Dijk
(CAI-ID 32814).
Neolithische vondsten die niet aan een specifieke subperiode kunnen worden
toegewezen zijn eveneens gekend van diverse andere locaties (Figuur 28). In de Kalkense
Meersen werden tijdens veldkarteringen neolithische oppervlaktevondsten ingezameld
in Uitbergen 1 (CAI-ID 31832), Uitbergen – Aard 1 (CAI-ID 31831) en Uitbergen – Aard 2
(CAI-ID 31833) (Bourgeois & Balthau 1987; Derde 1987). Ook aan de rand van deze fossiele
Scheldemeander (Kalken – Molenmeers 3; CAI-ID 150852) en elders in Kalken (K74; CAI-ID
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37113) kwamen tijdens archeologische veldkarteringen vondsten aan het licht die
(mogelijk) uit het neolithicum dateren (De Landtsheer 1981).

Figuur 28 Kaart met locatie vindplaatsen ‘steentijd onbepaald’ op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

Herhaaldelijke veldkarteringen op een aantal Zeelse akkers op de steilrand aan de
buitenzijde van de oude Scheldemeander van de Kalkense Meersen leverden eveneens
steentijdvondsten op (De Bock & De Meireleir 2015, 2016, 2018; De Bock & De Meireleir
2017). Het gaat meerbepaald om vijf locaties (Zele – Gratiebossen II t/m V en – Damweg;
CAI-ID 221347, CAI-ID 221349, CAI-ID 221953, CAI-ID 222134; CAI-ID 221345). De meest
omvangrijke collectie werd aangetroffen in Zele – Gratiebossen III (CAI-ID 221349), waar
267 mesolithische en neolithische oppervlaktevondsten werden ingezameld.
Archeologische veldkarteringen op het grondgebied van Sint-Gillis-bij-Dendermonde
leverden eveneens losse vondsten op uit het neolithicum, veelal in combinatie met
materiaal uit meer recente archeologische periodes. In haar licenciaatsverhandeling
bericht Luyckx (1988) over negen locaties met fragmenten van gepolijste bijlen of
dolkachtige klingen worden toegeschreven aan het neolithicum (en/of de vroege
bronstijd?) (SGD7, SGD8, SGD10, SGD13, SGD14, SGD29, SGD32, SGD42, SGD48; CAI-ID
30004, CAI-ID 31990, CAI-ID 30014, CAI-ID 30018, CAI-ID 30019, CAI-ID 30051, CAI-ID 30054,
CAI-ID 30075, CAI-ID 30097). Op andere locaties, zoals in Sint-Gillis-bij-Dendermonde –
Oud Klooster (opgraving Ruben Willaert; CAI-ID 159837) en in Zele – Kouterbosstraat I (CAI82

ID 151102) kwamen geïsoleerde neolithische vondsten aan het licht tijdens veldwerk
waarin de focus lag op meer recente archeologische periodes.
Verschillende andere vindplaatsen werden in de CAI opgenomen op basis van
vermeldingen in oude literatuur, zoals bijvoorbeeld het Bibliografisch repertorium der
oudheidkundige vondsten in Oost-Vlaanderen (Bauwens-Lesenne 1962). Voor
verschillende van deze vindplaatsen, net zoals voor vele van de baggervondsten,
ontbreekt een precieze positiebepaling. Dit is onder andere het geval voor Berlare 3 (CAIID 156039), Dendermonde 3 tot en met 8 (CAI-ID 156048 t/m 156053), Grembergen 1 (CAIID 156127), Laarne LA8 (CAI-ID 37119), Serskamp – Groeneweg I (CAI-ID 32810) en
Uitbergen – De Spetting (CAI-ID 31830). Diverse vondsten die momenteel in de CAI
geklasseerd staan als ‘steentijd onbepaald’ kunnen mogelijk aan het meso- en/of
neolithicum worden toegewezen. Voorbeelden hiervan zijn de CAI-records met baggeren/of riviervondsten uit Scheldevondsten Wichelen-Schellebelle (CAI-ID 31444), Wichelen
– Paardeweide (CAI-ID 32801), Paardeweide PWB-C (CAI-ID 159240) en PWA (CAI-ID
159239) en het Scheldetraject tussen Schoonaarde – Konkel en Appels – Brede Schooren
(CAI-ID 1142). Vermoedelijk dateert minstens een deel van deze vondsten uit het
mesolithicum en/of neolithicum. Voor deze en andere records is een gedetailleerde
doorlichting van deze CAI-records en studie van het lithisch materiaal noodzakelijk.

Figuur 29 Kaart met locatie steentijd bagger- en riviervondsten op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

83

9.3. Conclusie
Uit bovenstaande stand van zaken blijkt dat gericht, gravend steentijdonderzoek in het
IOED-werkingsgebied grotendeels beperkt is tot het onderzoek dat kadert binnen het
herziene Sigmaplan (onder andere in Sigmazone Wijmeersen 1, Uitbergen – Wijmeers 1,
Schellebelle – Sigma Wijmeersen 2, Wichelen – Opgraving Bergenmeersen zone B), enkele
uitzonderingen niet te na gesproken (vb. Schellebelle – Aard). Een belangrijke cluster met
vindplaatsen is gelegen in de Kalkense Meersen, maar aanzienlijke collecties met
mesolithische en/of neolithische vondsten werden eveneens opgebaggerd op
verschillende deeltrajecten van de Benedenschelde.
Uit een combinatie van typochronologie en absolute radiometrische dateringen blijkt dat
met uitzondering van het vroegneolithicum, artefacten uit de meeste subfases van het
mesolithicum en neolithicum vertegenwoordigd zijn in het IOED-werkingsgebied.
Substantiële vindplaatsen zijn voorlopig echter voornamelijk gekend te Wichelen –
Opgraving Bergenmeersen zone B waar drie artefactclusters uit het finaalpaleolithicum
en/of vroegmesolithicum werden aangetroffen en te Schellebelle – Sigma Wijmeersen 2
waar zich een sitecomplex met verschillende mesolithisch en neolithische
bewoningsfases bevindt die gesitueerd kunnen worden tegen het veranderende milieu.
Daarnaast leverden de archeologische opgravingen in Uitbergen – Wijmeers 1 leverden
uiterst waardevolle informatie over het finaalneolithicum, een periode die in Vlaanderen
slechts van een zeer beperkt aantal vindplaatsen gekend is.
Het natuurwetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het
herziene Sigmaplan levert voorts belangrijke informatie over de evolutie van de
Benedenscheldevallei in het laatglaciaal en holoceen (zie hoofdstuk landschap) en ook
de relatief vroege menselijke impact op het landschap die mogelijk uit blijkt het
pollenonderzoek op een boorstaal afkomstig van de voet van de Duin van Uitbergen
levert een interessante vertrekpunt voor bijkomend onderzoek naar de neolithisatie van
de Benedenscheldevallei.
Het IOED-werkingsgebied beschikt met andere woorden over een groot potentieel voor
mesolithische en neolithische kennisvermeerdering, maar niet alle beschikbare informatie
wordt op dit moment ten volle benut. Verschillende CAI-records met mesolithische of
neolithische vondsten, of met vondsten geklasseerd als ‘steentijd onbepaald’, verwijzen
naar materiaal dat reeds lang geleden aan het licht kwam en voor verschillende van
deze ‘oude’ vondstmeldingen ontbreekt in de CAI gedetailleerde informatie over de
plaatsbepaling, vondstomstandigheden en -context. Ook de link tussen deze CAI-records
en de collecties met baggervondsten besproken in hoofdstuk 6 (archeologische
collecties) is vaak niet volledig duidelijk.
Deze ‘oude’ CAI-records dienen opnieuw geëvalueerd te worden, waarbij zoveel
mogelijk teruggegaan wordt naar de primaire bronnen en beschikbare artefactcollecties
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zoals bijvoorbeeld recent gebeurde voor de baggervondsten van de collectie Hasse uit
Wichelen – Paardeweide (Meylemans & Perdaen 2017; Bogemans et al. 2009b).
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10. Bronstijd
Daar waar in de steentijden uitsluitend beroep werd gedaan op werktuigen in steen en
organisch materiaal, verschijnen vanaf de bronstijd de eerst metalen werktuigen. De
vroegste aanwijzingen hiervoor gaan in West-Europa terug tot het vierde millennium voor
Christus (Roberts et al. 2009), hoewel de productie in deze periode nog erg kleinschalig
bleef. De vroegste aanwijzingen voor het gebruik van metaal in de Lage Landen zijn
echter iets recenter en gaan terug tot de periode van de late bekerculturen en het
verschijnen van de wikkeldraadkeramiek, omstreeks 2100 – 2000 v.C. (Fokkens & Fontijn
2013; Annaert & Warmenbol 2008). Op basis van metaalbewerkingstechnieken, het
aardewerk en de funeraire riten wordt een onderscheid gemaakt tussen de vroege
bronstijd (2100/2000 - 1800/1750 v.Chr.), de middenbronstijd (1800/1750 - 1100 v.Chr.) en
de late bronstijd (1100 - 800 v.Chr.)13. Doorheen deze periodes onderscheiden we in onze
gebieden verschillende culturele tradities.
In Nederland en noordwest-Duitsland luidt de overgang van de klokbeker- naar de
wikkeldraadbekercultuur de start in van de vroege Bronstijd (Annaert & Warmenbol
2008)14. Het kenmerkende wikkeldraadaardewerk, waarvan we ook in Vlaanderen
enkele voorbeelden aantreffen, werd versierd met behulp van een stokje of koord met
daarrond een draad gewikkeld waardoor een op prikkeldraad gelijkend patroon werd
bekomen.
De aanvang van de middenbronstijd wordt in onze streken gekenmerkt door het
verschijnen van Hilversum-aardewerk in graven en nederzettingen (Annaert &
Warmenbol 2008; Fokkens & Fontijn 2013)15. Het aardewerk is grofgemagerd en wordt
gekenmerkt door min of meer biconische vormen die soms voorzien zijn van handvaten.
Zowel de hals als de rand van de recipiënten kunnen versierd zijn door middel van touwof nagelindrukken, maar onversierde exemplaren zijn eveneens gekend. In zijn meest
typische vorm loopt dit Hilversum-aardewerk door tot omstreeks 1600 v.C., waarna de
handvaten en de decoratie op de hals verdwijnen en uitsluitend decoratie in de vorm
van nagelindrukken overblijft (zgn. Drakenstein-aardewerk).
Daar waar begraafplaatsen met grote grafheuvels kenmerkend zijn voor de
middenbronstijd, vindt in de late bronstijd een veralgemening van crematie van de
overledene plaats, waarbij de resten vervolgens worden verzameld in een urne die wordt
begraven. Deze graven maken deel uit van uitgestrekte grafvelden, die hun naam gaven
aan deze cultuur: de Urnenveldencultuur16. Tijdens de late bronstijd ontwikkelt zich in

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/DATERINGEN
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/STIJLEN_EN_CULTUREN
15 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/STIJLEN_EN_CULTUREN
16 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/STIJLEN_EN_CULTUREN
13
14
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West- en Centraal-Europa uit deze Urnenveldencultuur de Hallstatt-cultuur (Ha A en Ha
B) die doorloopt tot in de vroege ijzertijd (Ha C en Ha D)17.
In totaal bevatten 39 CAI-records resten die aan de bronstijd kunnen worden
toegeschreven. In het bijzonder resten uit de late bronstijd zijn goed vertegenwoordigd
in het IOED-werkingsgebied (zie Tabel 2).

Figuur 30 Kaart met locatie bronstijdvindplaatsen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

10.1. Bronstijdnederzettingen
Informatie over bronstijdnederzettingen in het IOED-werkingsgebied is zeer summier:
slechts drie vindplaatsen uit deze periode worden als dusdanig in de CAI omschreven
(Figuur 31). Alle drie dateren ze uit de late bronstijd en leveren informatie in de vorm van
bodemsporen en aardewerkfragmenten.
In Wetteren – Diepenbroekstraat (WE-DI 07; CAI-ID 150453) werden tijdens een
vooronderzoek met ingreep in de bodem en een opgraving in 2007 twee kuilen in kaart
gebracht waarvan er één houtskool en aardewerk uit de late bronstijd bevat (Pede &
Van De Vijver 2007a, 2007b, 2008a, 2008b). Ook op de westelijke oever van de Dender
17

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/STIJLEN_EN_CULTUREN
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werd in Mespelare – St-Aldegonde (VTN-OV16; CAI-ID 1043) tijdens archeologisch
onderzoek naar aanleiding van de aanleg van de Distrigas-aardgasleiding een kuiltje
aangetroffen met aardewerkscherven met ruw tot besmeten oppervlak uit late bronstijd
en vroege ijzertijd.

.
Figuur 31 Kaart met locatie bronstijdnederzettingen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

Een vijftal kilometers meer naar het noorden werden in Grembergen - Kleinzand (CAI-ID
150783), ter hoogte van de samenvloeiing van de Benedenschelde en nieuwe
rechtgetrokken Denderbedding, eveneens mogelijke resten van een nederzetting uit de
late bronstijd – vroege ijzertijd in kaart gebracht. Tijdens een proefsleuvenonderzoek
werden in 2010 vier greppelfragmenten en waterput(ten?) uit deze periode aangetroffen
(Laloo & Blanchaert 2010). Ook tijdens de daaropvolgende opgraving werden
bodemsporen aangetroffen die wijzen op aanwezigheid van een gestructureerd
nederzettingslandschap dat uit het begin van de vroege ijzertijd of mogelijk zelfs nog de
eindfase van de late bronstijd dateert (zie hoofdstuk 11 ijzertijd; Deconynck et al. 2011;
Deconynck & Verbruggen 2010).
Ook op verschillende andere vindplaatsen in het IOED-werkingsgebied die toegewezen
worden aan de late bronstijd of geklasseerd zijn als ‘bronstijd onbepaald’ worden
fragmenten van bronstijd aardewerk aangetroffen. Dit is onder andere het geval in
Mespelare – Elstkouter (VTN-OV17; CAI-ID 1044), Kalken – Het Rot I (CAI-ID 32307),
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Wetteren 6 (CAI-ID 31421), Wetteren 7 (CAI-ID 31423) en Hamme – De Bunt (CAI-ID 40013).
Mogelijk gaat het op deze drie laatste locaties echter om (fragmenten van) urnen (infra).

10.2. Funeraire resten bronstijd
De funeraire praktijken die in de bronstijd gangbaar waren in het IOED-werkingsgebied
zijn heel wat beter gekend in vergelijking met de nederzettingen uit diezelfde periode
(Figuur 32). De CAI bevat negen records met funeraire resten uit de vroege, middenen/of late bronstijd, of resten die geklasseerd zijn als ‘bronstijd onbepaald’. Aan deze lijst
kunnen nog twee bijkomende records met circulaire structuren worden toegevoegd die
waarschijnlijk eveneens uit de bronstijd dateren, maar momenteel in de CAI geklasseerd
zijn als ‘datering onbepaald’.

Figuur 32 Kaart met locatie funeraire resten uit de bronstijd op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris. Inzet (A) geeft de vier circulaire structuren in het grensgebied van
Berlare en Zele die mogelijk deel uitmaken van eenzelfde grafveld.

Grafheuvels vormen een karakteristiek element van de bronstijd in Europa. In NoordwestBelgië zijn deze echter omwille van intensieve landbouwactiviteit en erosie vaak niet
meer als dusdanig waarneembaar in het landschap. De overblijfselen ervan, in het
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bijzonder de circulaire grachten die de vroegere grafheuvels omringden, kunnen in vele
gevallen nog wel herkend worden vanuit de lucht in de vorm van crop marks.
In het begin van de jaren ‘1980 startte de Universiteit van Gent met systematische
prospecties door middel van luchtfotografie in Zandig Vlaanderen (Ampe et al. 1996).
Daar waar vóór de start van dit project geen enkel grafmonument in dit deel van
Noordwest-België gekend was, zijn vandaag de dag in dit gebied meer dan 1100
grafheuvels in kaart gebracht – grotendeels dankzij deze prospecties (Ampe et al. 1995;
De Reu 2012; De Reu & Bourgeois 2013; Bourgeois et al. 1998, 1999). Opvallend hierbij is
dat het aantal gekende circulaire structuren in het oosten van de provincie OostVlaanderen relatief beperkt is in vergelijking met de rest van Noordwest-België (De Reu &
Bourgeois 2013). Toch vinden we in het IOED-werkingsgebied de restanten aan van zes
grafheuvels op vindplaatsen in Zele, Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Overmere.

Figuur 33 Luchtfoto van de vindplaats Zele – Kamershoek (VTN-OV13) tijdens de opgraving.
Zowel in als naast het opgravingsvlak zijn verschillende circulaire structuren zichtbaar (bron: De
Clercq et al. 2005, fig. 3 p. 178; foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent, nr.
82436).

Aan de grens met Belare treffen we in Zele een cluster van vier circulaire structuren aan
die mogelijk deel uitmaken van eenzelfde grafveld (Figuur 32: inzet A; Bourgeois et al.
1999; Cherretté 2003; De Clercq & Van Rechem 1999a, 1999b; Reyns & Bruggeman 2010;
Mestdagh 2011; Wyns et al. 2017; De Clercq et al. 2005a, 2005b). Het gaat om de
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vindplaatsen Zele – Torenhof circulaire structuur 550 (CAI-ID 874), Zele – Nonneveld
Circulaire structuur 549 (CAI-ID 154940), Zele – Kamershoek (VTN-OV13; CAI-ID 155074) en
Zele – Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102). Twee van deze circulaire structuren zijn uitsluitend
gekend op basis van luchtfotografie18, terwijl voor de andere twee vindplaatsen (met
name Zele – Kamershoek en Zele – Kouterbosstraat I) gedetailleerde informatie
beschikbaar is dankzij de archeologische opgravingen die er plaats vonden.
De circulaire structuur van Zele - Kamershoek (VTN-OV13) werd in 1998 aangesneden bij
de archeologische opvolging van de Distrigas-aardgasleiding van Zeebrugge naar
Eynatten (De Clercq & Van Rechem 1999a, 1999b; De Clercq et al. 2005a, 2005b). Op
basis een randscherf van een Hilversum/Drakenstein urne uit de kringgreppel en drie 14Cdateringen op houtskool eveneens afkomstig uit de kringgreppel19, kon de grafheuvel
gedateerd worden in de vroege of middenbronstijd (De Clercq et al. 2005a, 2005b). Op
een luchtfoto genomen tijdens de opgraving waren op een aangrenzend terrein
bovendien nog een aantal bijkomende circulaire structuren zichtbaar (Figuur 33).

Figuur 34 Houten vlechtwerk (links) en bodemplanken (rechts) van waterput S815 tijdens de
opgravingen in Zele – Kouterbosstraat I (bron: Wyns et al. 2017, fig. 27-28).

Meer recent werd naar aanleiding van een geplande verkaveling in Zele –
Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) eveneens een deel van een kringgreppel die een
grafheuvel afbakende, onderzocht (Mestdagh 2011; Reyns & Bruggeman 2010; Wyns et
al. 2017). In de vulling van deze kringgreppel werden een beperkt aantal scherven
aangetroffen die op basis van hun dikte, het ontbreken van een kwartsverschraling en
de grove magering met enige voorzichtigheid aan de vroege tot middenbronstijd
kunnen worden toegewezen. Waarschijnlijk zijn deze scherven afkomstig van minstens
twee verschillende recipiënten die, gezien de context waarin ze zich bevinden, zeer
18

De circulaire structuur 549 in Nonneveld (CAI-ID 154940) is in de CAI geklasseerd als ‘datering onbepaald’,
terwijl Torenhof circulaire structuur 550 (CAI-ID 874) er geklasseerd is als middenbronstijd. Geen van beide
structuren werd echter al onderzocht.
19 UtC-9696: 2960 ± 40 BP; UtC-9697: 3330 ± 40 BP; UtC-9698: 3190 ± 40 BP.
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waarschijnlijk als urnen geïnterpreteerd kunnen worden. Één van de scherven behoort
vermoedelijk toe aan een Hilversum/Drakenstein urne. De resten van een
vlechtwerkwaterput met datering in de late bronstijd tonen aan dat deze locatie ook
nog daarna in gebruik bleef (Figuur 34). Palynologisch onderzoek op monsters afkomstig
uit de opvullingspakketten van deze waterput geeft aan dat de omgeving van de
vindplaats in deze periode nog grotendeels bebost was met eikenloofbossen,
elzenstruwelen of elzenbroekbossen met een ondergroei van veenmos. Tevens wijst het
belangrijke aandeel van hazelaar in het pollendiagram erop dat de vindplaats zich
mogelijk eerder aan de rand van het bos bevond. In de omgeving kwamen voorts ook
akkers en graslanden voor waar aan kleinschalige akkerbouw werd gedaan. De
aanwezigheid van de mestschimmel (Sordaria) vormt mogelijk een indicatie voor de
aanwezigheid van weilanden waar vee graasde.
Naast deze cluster van circulaire structuren in Zele, vermeldt de CAI nog twee
exemplaren in Sint-Gillis-bij-Dendermonde en in Overmere:

Figuur 35 Bronstijdresten uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Hoogveld J: (Links) Opgraving van de
bronstijd grafcirkel (spoor 140) in vlak 1; (Rechtsboven) Grondplan vlak 1 met aanduiding van de
bronstijd grafcirkel en ijzertijd enclos in respectievelijk licht- en donkerblauw; (Rechtsonder)
Hilversum-aardewerk uit de bronstijd grafcirkel (spoor 140) in vlak 1 (bron: Vandecatsye &
Laisnez 2010, fig. 9-10 en bijlage 5).
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In Sint-Gillis-bij-Dendermonde werd in 2008-2009 naar aanleiding van de ontwikkeling van
een nieuwe industriezone een circulaire structuur aangetroffen in Hoogveld J (CAI-ID
20084 en CAI-ID 150549)(Figuur 35; Beeckman & Vandecatsye 2009; S. Vandecatsye 2010;
Vandecatsye & Laisnez 2010). Nader onderzoek van deze kringgreppel wees uit dat in de
vulling ervan op twee locaties een grote concentratie aardewerk aanwezig was. Het
gaat daarbij om scherven van vermoedelijke Hilversum-urnen met een verschraling van
grove kleifragmenten die te dateren zijn in de vroege of middenbronstijd (Figuur 35).
Binnenin de kringgreppel werd aan één zijde een dubbele rij van drie en acht paalsporen
aangetroffen. Ook ten zuiden van de kringgreppel werden verschillende paalsporen
aangetroffen, maar hun interpretatie en de mate waarin deze al dan niet gelijktijdig zijn
met de grafheuvel is nog onduidelijk. In een kuil in de zuidwestelijke hoek van het
opgravingsareaal werd eveneens een urne met menselijke crematieresten aangetroffen
die op basis van zijn morfologische kenmerken aan de late bronstijd of vroege ijzertijd kan
worden toegewezen.
Een laatste circulaire structuur in Overmere – Mosseveld (CAI-ID 154886; circulaire
structuur 631) werd eveneens op basis van luchtfoto’s in kaart gebracht. Deze werd tot
nu toe niet nader onderzocht en is in de CAI geklasseerd als ‘datering onbepaald’.
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de grafheuvels in het IOED-werkingsgebied
dateren uit de vroege en/of middenbronstijd, wat in lijn met de resultaten van
dateringsonderzoek op grafheuvels elders in Zandig Vlaanderen. Dit wijst uit dat
dergelijke funeraire structuren in Zandig Vlaanderen voor het eerst voorkomen tijdens de
klokbekercultuur in het late neolithicum en dat de bouw ervan een piek kende in de
middenbronstijd, met name in de periode tussen 1700 en 1500 v.C. In de loop van de
middenbronstijd, omstreeks 1500-1400 v.C., lijkt deze praktijk in Zandig Vlaanderen echter
te verdwijnen (De Reu 2014), hoewel jongere dateringsresultaten er mogelijk op wijzen
dat sommige grafheuvels nog in gebruik bleven tot het begin van de late bronstijd,
omstreeks ca. 1100 v.C (Bourgeois et al. 1996).
Omstreeks dezelfde periode of mogelijk iets eerder (omstreeks 1200-1100 v.C.) doet zich
met het verschijnen van de eerste urnenvelden in Zandig Vlaanderen een belangrijke
verschuiving voor op vlak van funeraire riten (De Mulder & Bourgeois 2012). Binnen het
werkingsgebied van de IOED Schelde-Durme zijn twee urnengrafvelden gekend die
dateren uit de overgangsperiode late bronstijd – vroege ijzertijd:
In Massemen – Kattenberg (CAI-ID 31662) werd onmiddellijk ten westen van de
Massemsesteenweg een urnengrafveld ontdekt bij het graven van funderingen voor een
villa. Tijdens de archeologische opgravingen door de Universiteit Gent in de periode 19571959 werden 35 graven ontdekt waarvan 24 urnengraven, vijf beenderpakgraven, één
brandrestengraf en vijf graven waarvan het type niet meer bepaald kon worden (De
Laet et al. 1958; De Laet 1961; De Mulder & Bauters 1997). Het aanwezige aardewerk wijst
uit dat het grafveld in gebruik was van de late bronstijd (Ha B1) tot in de vroege ijzertijd
(Ha D). In drie gevallen kwamen naast aardewerk ook metalen grafgiften voor,
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waaronder een bronzen ring en een kraaltje. In de dorpskern van Massemen, een
honderdtal meter verderop, werden in 1955 bovendien restanten van een vermoedelijke
knuppelweg aangetroffen tijdens rioleringswerken. Een precieze datering is niet
voorhanden, maar waarschijnlijk dateert deze knuppelweg eveneens uit de
metaaltijden. Naar aanleiding van nieuwe werken ten zuiden van het opgegraven
grafveld werd in 1996 een sleuf aangelegd om de uitbreiding ervan te kunnen bepalen
(De Mulder & Bauters 1997), maar helaas werden tijdens dit onderzoek op enkele recente
kuilen na geen sporen aangetroffen.
Ook in Serskamp 1 (CAI-ID 32807) werden resten van een urnengrafveld uit de late
bronstijd – vroege ijzertijd aangetroffen. De publicatie van het onderzoek (dat reeds in
1907 plaatsvond) vermeldt de aanwezigheid van "voor-Romeinse brandgraven met
biconische urnen" (Beeckmans 1988; De Laet et al. 1958; De Maeyer 1979; De Mulder
1991).
Ter aanvulling vermelden we eveneens de vondst van een mogelijke urne in Schellebelle
– Drabstraat I (CAI-ID 31470; infra) en van een fragment van een Drakenstein-urne in
Hamme – De Bunt (CAI-ID 40013; supra). Ook in Wetteren 6 (CAI-ID 31421) en Wetteren 7
(CAI-ID 31423) werden fragmenten van urnen aangetroffen die toegewezen kunnen
worden aan de late bronstijd en/of de ijzertijd, maar over de exacte herkomstlocatie van
de vondsten bestaat discussie.

10.3. Bronstijd bagger- en riviervondsten
Metalen voorwerpen maken vanaf het begin van de bronstijd deel uit van het
archeologisch bestand. Voor het IOED-werkingsgebied vormen deze een zeer
belangrijke en uiterst waardevolle dataset. Daar waar men metalen voorwerpen in de
bronstijd misschien voornamelijk zou verwachten in nederzettings- of grafcontexten,
komen metaalvondsten er hoofdzakelijk voor als deposities in rivieren of aanpalende
natte gronden. Dit patroon is echter niet beperkt tot het IOED-werkingsgebied en de
Benedenschelde, maar treffen we ook elders in Noordwest-Europa aan. Ook daar
leveren de grote rivieren talrijke metaalvondsten op die geïnterpreteerd worden als het
resultaat van als intentionele deposities (Bradley 1990; Fokkens & Fontijn 2013; Verlaeckt
1996a). Om tot een correct begrip van deze nieuwe materiaalcategorie te komen, is de
afwezigheid van basisgrondstoffen zoals koper en tin in de Lage Landen van cruciaal
belang. Hierdoor waren onze gebieden afhankelijk van de import van metalen
voorwerpen uit ontginnings- en productiecentra in het Atlantische gebied of in
Continentaal-Europa (Fokkens & Fontijn 2013). De bronzen objecten die in onze regio’s
aanwezig zijn, moeten dan ook beschouwd worden als uiterst waardevolle en
prestigieuze objecten (Fontijn, 2002). Het gaat met andere woorden om zeer waardevolle
objecten die doelbewust gedeponeerd werden in de Benedenschelde en haar
bijrivieren.
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In het IOED-werkingsgebied kwamen grote aantallen van dergelijke metaalvondsten uit
de bronstijd aan het licht tijdens baggerwerken in de late 19de en de eerste helft van de
20ste eeuw, waarna deze in de privécollecties van verschillende verzamelaars en
vervolgens in diverse musea terecht kwamen (zie hoofdstuk 6 archeologische collecties).
Een grootschalige inventarisatiestudie van de bronstijd metaalvondsten in deze collecties
door Verlaeckt (1996a, 1996b) wijst uit dat het vooral gaat om wapens (zoals bronzen
lanspunten, dolken, zwaarden en pijlpunten) en sieraden (zoals bronzen spelden, ringen
of andere spiraalvormige juwelen). In mindere mate zijn ook werktuigen zoals bijlen,
messen en beitels vertegenwoordigd in de collecties.

Figuur 36 Kaart met locatie bagger- en riviervondsten uit de bronstijd op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

Net zoals voor het meso- en neolithicum kunnen verschillende van deze bronstijd baggeren riviervondsten aan een bepaald deeltraject van de Benedenschelde worden
toegewezen en zijn deze als dusdanig opgenomen in de CAI20:
Op de grens tussen Wichelen en Schellebelle, waar de Molenbeek uitmondt in de
Schelde, werden in de periode tussen 1911 en 1914 talrijke baggervondsten ingezameld
In onderstaande tekst komen enkel de CAI-records aan bod die die zonder twijfel als baggeren riviervondsten geïdentificeerd kunnen worden. In Tabel 2zijn deze opgenomen in een
afzonderlijke kolom.
20
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die gegroepeerd worden in het CAI-record Scheldevondsten Wichelen – Schellebelle
(CAI-ID 31444). Door Verlaeckt (1996a, 1996b) werden ten minste 68 bronzen objecten
bestudeerd afkomstig van deze locatie die kunnen worden toegewezen aan de
bronstijd. Naast de wapens (waaronder zwaarden, lanspunten en -schoenen, dolken en
pijlpunten), werktuigen (zoals bijlen, beitels en messen) en sierraden (zoals bronzen
spelden, spiraalvormige sieraden, phalerae en ringen) die door hem geïnventariseerd
werden, zou er volgens Bauwens-Lesenne (1962) op deze locatie eveneens ook
bronstijdaardewerk aangetroffen zijn. Voorts werden er tientallen bronzen vishaken
ingezameld, maar hun toewijzing aan de bronstijd is onzeker.

Figuur 37 Helm in bronsblik en massief gouden armband aangetroffen in 1925 in de
Benedenschelde in Oudegem – Sluis (CAI-ID 1143) ter hoogte van dwarsprofiel 48 (collectie
Bernays; Warmenbol et al. 1992, fig. 56 en 61).

Een tweede CAI-record vinden we verder stroomafwaarts op het traject tussen
Schoonaarde – Konkel en Appels – Brede Schooren (CAI-ID 1142). Hier werden in 1924100

1925 ten minste 39 metalen voorwerpen aangetroffen die vandaag de dag verspreid zijn
over de collecties Hasse en Bernays. Het gaat onder meer om een bronzen hielzwaard
en hieldolk, lanspunten, een rand- en hielbijl, een knopsikkel, een armband,
spiraalsieraden en bronzen spelden. Op dit traject werd in Oudegem – Sluis (CAI-ID 1143)
ter hoogte van dwarsprofiel 48 in 1925 eveneens een helm in bronsblik ontdekt, samen
met een massief gouden armband, een klingfragment van een Centraal-Europees
greeptongzwaard (type Port Nidau) en een scheermes uit de overgang late bronstijd –
vroege ijzertijd (Figuur 37 Helm in bronsblik en massief gouden armband aangetroffen in
1925 in de Benedenschelde in Oudegem – Sluis (CAI-ID 1143) ter hoogte van dwarsprofiel
48 (collectie Bernays; Warmenbol et al. 1992, fig. 56 en 61).). De helm in bronsblik die
versierd is met drie parallelle lijnenbundels overdekt met kalkaanwas, wordt door
Warmenbol (Warmenbol et al. 1992) in de late bronstijd gedateerd en is de enige in zijn
soort die tot nu toe in het Scheldebekken werd aangetroffen.
Ook tijdens de bouw van een nieuwe brug over de Schelde (CAI-ID 31421) tussen
Dendermonde en Grembergen werden in 1898-1899 bronstijdvondsten opgebaggerd.
Het betreft onder meer een beenspiraal van Centraal-Europese oorsprong (type
Wollmesheim) en een speld versierd met driehoekjes, geribde banden en schijfvormige
kop die beide op basis van typologische parallellen geplaatst worden in de late bronstijd.
De bronzen randbijl van Centraal-Europese origine die eveneens werd aangetroffen,
wordt daarentegen toegewezen aan de vroege bronstijd (Verlaeckt 1996a, 1996b).
Stroomafwaarts in Baasrode werden in 1928-1929 bij een dijkbreuk (CAI-ID 1145) een
speld, hanger en twee bronzen bijlen aangetroffen. Het betreft een bronzen vlakbijl en
een hielbijl van het Bretoens type met verticale ribversiering die beide gedateerd worden
in de vroege bronstijd. Ongeveer 5 km verderop bevindt zich een tweede Scheldetraject
tussen Moerzeke – Kastel en Baasrode (CAI-ID 1146) waar onder andere een beschadigd
bronzen tongzwaard met zijdelings ingekeepte greepplaat van het Frans Rosnoën-type
werd gevonden, alsook een bronzen hieldolk met brede trapeziumvormige greepplaat,
een geoorde bronzen hulsbijl (Plainseau-type) en verschillende bronzen vishaken.
Bauwens-Lesenne (1962) vermeldt tot slot eveneens bronstijd baggervondsten uit
Hamme-Schelde 1 (CAI-ID 32213) en -Schelde 2 (CAI-ID 40008), maar een positiebepaling
voor deze records ontbreekt echter in de CAI.
Infrastructuurwerken in de tweede helft van de 20ste eeuw leverden op een aantal
locaties nog enkele nieuwe riviervondsten op. Dit was het geval bij werken ter hoogte
van Zele – Schelde-Dijk (CAI-ID 32814) waarbij toevalsvondsten uit onder andere de late
bronstijd tot vroege ijzertijd aan het licht kwamen. Het gaat met name om wapens (zoals
een pijlpunt en twee lanspunten, een zwaard van Atlantische oorsprong dat intentioneel
gebroken en geplooid werd), sierraden (zoals een spiraal, een spiraalfragment en een
open armring versierd met lineaire motieven) en een Atlantische hulsbijl. Ook in
Schellebelle werd in 1955 ter hoogte van de Drabstraat die op de Schelde uitgeeft
(Drabstraat I; CAI-ID 31470) een kleine beker met holle bodem, korte uitstaande hals en
afgeronde lip aangetroffen (De Mulder & De Swaef 1991, 1995). Dit recipiënt,
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vermoedelijk een urne afkomstig uit een graf, wordt in de 9de eeuw v.C. gedateerd. In
baggerspecie afkomstig van de bouwwerf van de nieuwe Durmebrug (CAI-ID 32214)
werd in Hamme in 1976 tot slot nog een bronzen dolk van Centraal-Europese origine
gevonden (Desittere 1977).
De datering van de hierboven vermelde bronzen riviervondsten gebeurt hoofdzakelijk op
basis van typochronologie, in combinatie met een beperkt aantal 14C-dateringen
uitgevoerd op (bewaarde delen van) houten schachten van wapens of werktuigen
(Bourgeois et al. 1996; De Reu 2014; Verlaeckt 1996a, 1996b). Verlaeckt (1996a, 1996b)
maakt melding van een totaal van 18 14C-dateringen, goed voor ongeveer 6% van het
totaal aantal ingezamelde objecten. Deze resultaten plaatsen de vondsten met een
waarschijnlijkheid van 95,4% tussen 1662 en 1431 cal BC en het einde ervan tussen 774 en
492 cal BC. Wanneer deze dateringen gecombineerd worden met de beschikbare
typochronologische data, wordt duidelijk dat reeds tijdens de vroege en middenbronstijd
metalen voorwerpen op beperkte schaal in de Schelde of aanpalende natte gronden
werden gedeponeerd. Het gaat dan voornamelijk om bronzen voorwerpen met een
oorsprong in het Atlantische gebied. Op de overgang van de midden- naar late bronstijd
tekent zich een eerste piek af in het deponeren van metalen objecten in het
Scheldebekken. In tegenstelling tot de voorafgaande periode betreft het nu
hoofdzakelijk voorwerpen die vanuit Continentaal Europa worden geïmporteerd. Een
tweede piek, met opnieuw overwegend importproducten uit het Atlantisch gebied, doet
zich voor op het einde van de late bronstijd (Verlaeckt 1996a, 1996b).

10.4. Andere metaalvondsten
Ook op andere locaties in het IOED-onderzoeksgebied werden bronzen werktuigen,
wapens en/of sierraden aangetroffen, maar voor verschillende van deze vondsten die
vaak reeds lang geleden ontdekt werden, ontbreekt een positiebepaling in de CAI.
Voorbeelden zijn de bronzen lanspunt uit Overmere 1 (CAI-ID 31827), de bronzen degen
uit Schoonaarde II (CAI-ID 32506), de bronzen lanspunt uit Laarne – Ertbuur (CAI-ID
156224), diverse lanspunten en hielbijlen uit Wetteren 1 (CAI-ID 31410), de bronzen
(huls?)bijl uit Overmere 2 (CAI-ID 156854), twee bronzen hulsbijlen uit Schoonaarde I (CAIID 31987), de bronzen hielbijl uit Serskamp 5 (CAI-ID 156359), de platte bijl in brons, het
scheermesje met ring en de speld met afgeronde kop uit Grembergen 1 (CAI-ID 156127)
en de bronzen speld uit Massemen - Kortenbos II (CAI-ID 157890). Voor een deel van deze
metaalvondsten is op basis van de informatie in de CAI onduidelijk in welk mate het gaat
om bagger- of riviervondsten dan wel om een ander type vondsten. Deze zijn daarom
opgenomen in een afzonderlijke kolom in Tabel 2.
Voor andere losse vondsten, zoals de onversierde lanspunt uit de omgeving van de St.Gertrudiskerk (CAI-ID 31419) in Wetteren en het fragment van een bronzen speerpunt uit
Berlare – Heidekasteeldreef (CAI-ID 165959) is de herkomstlocatie wel gedocumenteerd
in de CAI.
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10.5. Conclusie
Daar waar de informatie over nederzettingen in de bronstijd in het IOED-werkingsgebied
uiterst beperkt is, zijn de funeraire praktijken uit deze periode beter gekend. Bovendien
levert de aanwezigheid van talrijke metalen wapens, juwelen en werktuigen in de
Benedenschelde en haar zijrivieren ons een blik op rituele handelingen (in de vorm van
de intentionele depositie van waardevolle objecten) in deze periode.
We noteren in het IOED-werkingsgebied een belangrijke breuklijn tussen de funeraire
praktijken in de vroege en middenbronstijd enerzijds en deze in de late bronstijd – vroege
ijzertijd anderzijds. Deze maken deel uit van een algemene verschuiving die zich rond
deze periode voordoet in Zandig Vlaanderen (De Mulder & Bourgeois, 2012). In de regio
tussen de Noordzee en de Scheldevallei zijn uit de vroege en middenbronstijd talkrijke
grafheuvels gekend waarvan verondersteld wordt dat deze toebehoorden aan een
aantal belangrijke familiale groepen waarvan de territoria zich uitstrekten in de
omliggende gebieden (De Mulder & Bourgeois 2012).
In de late bronstijd verschuift in dit gebied het zwaartepunt naar de Scheldevallei (De
Mulder & Bourgeois 2012). De depositie van bronzen baggervondsten in de Schelde en
haar zijrivieren bereikt een eerste piek op de overgang van de midden- naar late
bronstijd. Deze wordt gevolgd door een tweede piek op het einde van de late bronstijd.
In de Scheldevallei tussen Gent en Dendermonde – met daarbinnen het IOEDwerkingsgebied – treffen we uit de overgangsperiode van de late bronstijd naar de
vroege ijzertijd bovendien verschillende urnengrafvelden aan. Volgens De Mulder en
Bourgeois (2012) wijst deze verschuiving op het ontstaan van een socio-economisch
machtscentrum in de Scheldevallei tussen Gent en Dendermonde, waarbij de
vastgestelde pieken in de depositie van metalen voorwerpen kunnen wijzen op een
toegenomen sociale competitie tussen de verschillende elitegroepen.
Het IOED-werkingsgebied beschikt voor de bronstijd over een uitzonderlijke dataset van
metalen baggervondsten, maar de informatie over deze collecties is momenteel
versnipperd en de samenstelling en bewaringstoestand van deze collecties is onduidelijk.
Net zoals voor het meso- en neolithicum geldt dat voor vele van de bagger- en
riviervondsten gedetailleerde informatie in de CAI momenteel ontbreekt en dat de link
tussen de CAI-records en de collecties met bagger- en riviervondsten besproken in
hoofdstuk 6 (archeologische collecties) onduidelijk is.

103

Referenties
Ampe C., Bourgeois J., Fockedey L., Langohr R., Meganck M. & Semey J. 1995, Cirkels in
het land: een inventaris van cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en WestVlaanderen. Volume 1 (Archeologische inventaris Vlaanderen), Gent.
Ampe C., Bourgeois J., Crombé P., Fockeday L., Langohr R., Meganck M., Semay J., Van
Strydonck M. & Verlaeckt K. 1996, The circular view. Aerial photography and the discovry
of Bronze Age funerary monuments in East- and West-Flanders (Belgium), Germania 74(1),
pp. 45-94.
Bauwens-Lesenne M. 1962, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in
Oost-Vlaanderen: vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Brussel.
Beeckmans L. 1988, Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek in het Land
van Aalst, Het Land van Aalst 40(5-6), 235-246.
Beeckman D. & Vandecatsye S. 2009, Proefsleuvenonderzoek Hoogveld - Zone J. SintGillis-Dendermonde. 20 oktober - 18 november 2009, Intercommunale DDS (pp. 9).
Bourgeois J., Verlaeckt K., & Van Strydonck M. 1996, Belgian Bronze Age chronology:
results and perspectives, Acta Archaeologica 67, pp. 141-152.
Bourgeois J., Meganck M. & Semey J. 1998, Cirkels in het land: een inventaris van
cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Volume 2
(Archeologische Inventaris Vlaanderen), Gent.
Bourgeois J., Meganck M., Semey J., & Verlaeckt K. 1999, Cirkels in het land: een inventaris
van cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Volume 3
(Archeologische Inventaris Vlaanderen), Gent.
Bradley R. 1990, The Passage of Arms: An archaeological analysis of prehistoric hoards
and votive deposits, Cambridge.
Cherretté B. 2003, Over grafheuvels en bronzen riviervondsten: de bronstijd in Zele,
VOBOV-info 57, pp. 3-10.
Daem M. 1982, Wetterens oudste geschiedenis. Tijdschrift van de Heem- en
Geschiedkundige kring "Jan Broeckaert" 29, pp. 5-10.
De Clercq W. & Van Rechem H. 1999a, Zele. Kammershoek (ZKH): een grafheuvel uit de
bronstijd en een Romeinse en Germaanse nederzetting, Monumentenzorg en
Cultuurpatrimonium: Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1998, pp. 85-87.
De Clercq W. & Van Rechem H. 1999b, De archeologie van een aardgasleiding: de
begeleiding van het distrigas-VTN-project op het grondgebied van de provincie OostVlaanderen, fase 1998. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium: Jaarverslag van de
Provincie Oost-Vlaanderen 1998, 83-90.
104

De Clercq W., Van Rechem H., Gelorini V., Meganck M., Taayke E. & Tency H. 2005a, VTNOV13: Een meerperioden-vindplaats langs de Schelde te Zele-Kamershoek (gem. Zele).
Een grafheuvel uit de Bronstijd, een erf uit de Gallo-Romeinse periode en sporen van
Germaanse inwijkelingen. In: In 't Ven I. & De Clercq W. (eds.) 2005, Een lijn door het
landschap - Archeologie en het VTN-project 1997-1998 (Vol. I), Brussel, pp. 90-91
De Clercq W., Van Rechem H., Gelorini V., Meganck M., Taayke E. & Tency H. 2005b, Een
meerperioden-vindplaats langs de Schelde te Zele Kamershoek. Een grafheuvel uit de
Bronstijd, een erf uit de Gallo-Romeinse periode en sporen van Germaanse inwijkelingen.
In: In 't Ven I. & De Clercq W. (eds.) 2005, Een lijn door het landschap - Archeologie en het
VTN-project 1997-1998 (Vol. II), Brussel, pp. 177-229.
De Laet S.J. 1961, Het urnenveld te Massemen. Kultureel jaarboek voor de provincie OostVlaanderen 1958(12), pp. 7-37.
De Laet S., Nenquin J., & Spitaels P. 1958, Contributions à l'étude de la civilisation des
champs d'urnes en Flandre, Brugge.
De Maeyer R. 1979, De overblijfselen der Romeinse villa's in België. Acta Archaeologica
Lovaniensia 18, pp. 34-143.
De Mulder G. 1991, Het urnengrafveld van Serskamp, VOBOV-info 43-44, pp. 24-30.
De Mulder G. & Bauters L. 1997, Het urnengrafveld van Massemen (O.-Vl.), Lunula V, pp.
43-44.
De Mulder G. & Bourgeois J. 2012, Shifting Centres of Power and Changing Elite Symbolism
in the Scheldt Fluvial Basin during the Late Bronze Age and the Iron Age. In: Moore T. &
Armada X.-L. (eds.) 2012, Atlantic Europe in the first millennium BC: crossing the divide,
Oxford, pp. 302-318.
De Mulder G. & De Swaef W. 1991, Een late bronstijdvondst te Schellebelle, VOBOV-info
43-44, pp. 31-33.
De Mulder G. & De Swaef W. 1995, Een beker uit de late bronstijd te Schellebelle. Rond
de stenen linde 20, pp. 7-13.
De Reu J. 2012, Land of the Dead. A comprehensive study of the Bronze Age burial
landscape in north-western Belgium (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit
Gent).
De Reu J. 2014, The Northwest Belgian Bronze Age barrow in context: A review of the
chronology from the Late Neolithic to Bronze Age, Radiocarbon 56(2), pp. 479-488.

14C

De Reu J. & Bourgeois I. 2013. Bronze Age barrow research in Sandy Flanders (NW
Belgium): An overview. In: Fontijn D., Louwen A. J., Van der Vaart S. & Wentink K. (eds.)

105

2013, Beyond barrows. Current research on the structuration and perception of the
prehistoric landscape through monuments, Leiden, pp. 155-194.
Deconynck J. & Verbruggen A. 2010, Grembergen - Kleinzand. Archeologisch
vervolgonderzoek, 18 mei - 17 juni 2010 (Rapport GATE).
Deconynck J., De Mulder G., Sergant J., Verbruggen A., & Laloo P. 2011, Vroege
ijzertijdbewoning op het 'Klein Zand' te Grembergen: een voorlopige analyse (prov. OostVlaanderen, België), Lunula XIX, pp. 93-100.
Desittere M. 1977, Bronzen nietdolk afkomstig tussen Temse en Tielrode, Archeologie
1977(2), p. 77.
Fokkens H. & Fontijn D. 2013, The Bronze Age in the Low Countries. In: Fokkens H. & Harding
A. (eds.) 2013, The Oxford Handbook of the European Bronze Age, Oxford, pp. 550-570.
Fontijn D.R. 2002, Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and
'natural' plaes in the Bronze Age of the Southern Netherlands, c. 2300-600 BC, Leiden.
Laloo P. & Blanchaert H. 2010, Dendermonde Kleinzand. Rapportage van het
archeologisch proefsleuvenonderzoek - april 2010 (Rapport GATE).
Melkebeek D. 1984a, Geschiedenis van Wetteren van de vroegste tijden tot 980 A.D.
(deel 3), Tijdschrift van de Heem- en Geschiedkundige kring "Jan Broeckaert" 31(3), pp.
6-11.
Melkebeek D. 1984b, Geschiedenis van Wetteren van de vroegste tijden tot 980 A.D.
(deel 4), Tijdschrift van de Heem- en Geschiedkundige kring "Jan Broeckaert" 31(4), pp.
15-19.
Mestdagh B. 2011, Echo's uit de prehistorie: archeologische onderzoeken in Sombeke,
Zele (O-Vl, B) en Kerkhove (W-Vl, B), Notae Praehistoricae 31, pp. 123-128.
Pede R. & Van De Vijver M. 2007a, Archeologisch onderzoek langs de Diepenbroekstraat
te Wetteren (O.-Vl.) 20 maart - 4 april 2007 (Rapport Ename Expertisecentrum voor
Erfgoedontsluiting).
Pede R. & Van De Vijver M. 2007b, Archeologisch vooronderzoek langs de
Diepenbroekstraat te Wetteren (O.-Vl.) 15-17 februari en 5-12 maart 2007 (Rapport Ename
Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting).
Pede R. & Van De Vijver M. 2008a, Resten van Romeinse aanwezigheid: preventief
archeologisch onderzoek langs de Diepenbroekstraat te Wetteren (O.-Vl.).
Romeinendag 19-04-2008, pp. 107-110.
Pede R. & Van De Vijver M. 2008b, Twee kuilen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd te
Wetteren (provincie Oost-Vlaanderen, België), Lunula XVI, pp. 49-52.
106

Reyns N. & Bruggeman J. 2010, Archeologisch vooronderzoek Zele - Kouterbosstraat
(Rapport All-Archeo).
Roberts B.W., Thornton C.P. & Pigott V.C. 2009, Development of metallurgy in Eurasia,
Antiquity 82(322), pp. 1012-1022.
Vandecatsye S. 2010, Het Keltisch-Romeinse verleden van een toekomstige industriezone.
In: Stroobants A. (ed.) 2010, Dendermonde van Metaaltijden tot vroege Middeleeuwen,
Dendermonde, pp. 33-40.
Vandecatsye S. & Laisnez K. 2010, Een toekomstige industriezone met een KeltischRomeins verleden. Basisrapportage omtrent het archeologisch onderzoek van HoogveldJ te Sint-Gillis-Dendermonde (Rapport Archaeological Solutions).
Verlaeckt K. 1996a, Between River and Barrow. A reappraisal of Bronze Age metalwork
found in the province of East Flanders (Belgium)(BAR International Series 632), Oxford.
Verlaeckt K. 1996b, Tussen heuvel en rivier. De bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca. 2000-750
v. Chr.), Dendermonde.
Warmenbol E., Cabuy Y., Hurt V. & Cauwe N. (eds.) 1992, Collection Edouard Bernays.
Néolithique et l’âge du Bronze, époques gallo-romaine et médiévale, Bruxelles.
Wyns G., Bracke M. & Mestdagh B. 2017, Archeologische opgraving Zele Kouterbosstraat
(prov. Oost- Vlaanderen). Basisrapport (Rapport Monument Vandekerckhove).

107

11. Ijzertijd
De opsplitsing van de metaaltijden in brons- en ijzertijd in onze contreien is in sommige
opzichten een moeilijk punt. Op cultureel vlak is er immers sprake van continuïteit: de
Hallstatt-cultuur die zich in West- en Centraal-Europa tijdens de late bronstijd ontwikkelde
(Ha A en Ha B), loopt immers in de vroege ijzertijd gewoon door (Ha C en Ha D)21. Toch
doen er zich vanaf ca. 800 v.C. een aantal belangrijke wijzigingen voor op technologisch,
sociocultureel en economisch vlak die de opdeling in brons- en ijzertijd rechtvaardigen
(Annaert & Warmenbol, 2008). Niet enkel zien we op technologisch gebied de introductie
en het gebruik van ijzer voor de productie van gereedschappen en wapens, ook
verschijnen vanaf nu in het archeologisch bestand de eerste indicaties voor de
aanwezigheid van een elite. De egalitaire samenleving die kenmerkend was oor de
voorafgaande periodes (inclusief de bronstijd) komt nu aan zijn einde. Dit uit zich in de
aanwezigheid van hoogteversterkingen (vb. Kemmelberg, Kesselberg, Kester,
Kooigem,…) en het verschijnen van prestigeobjecten zoals wapens, wapentuig en
metalen vaatwerk als bijgaven in de graven (vb. Eigenbilzen, Meeuwen, …). Op
economisch vlak zien we de aanwezigheid van handelscontacten en de uitwisseling van
prestigegoederen. In de vroege en middenijzertijd gaat het om contacten met Griekse
steden aan de Middellandse Zee via routes die lopen ten oosten en vervolgens ten
westen van de Alpen. In de late ijzertijd gaat het daarentegen voornamelijk om
contacten met de Noord-Franse Marnsetreek en met Centraal-Europa.
In het IOED-werkingsgebied worden deze ontwikkelingen niet of slechts in zeer beperkte
mate weerspiegeld in de 39 CAI-records die aan de ijzertijd worden toegeschreven. Onze
kennis over nederzettingen in het gebied heeft voor deze periode uitsluitend betrekking
op rurale nederzettingen, hoogtenederzettingen zijn niet aanwezig. Ook in de
ijzertijdgraven die in het IOED-werkingsgebied werden aangetroffen, vinden we geen
sporen van prestigeobjecten terug. Wel werden een aantal van dergelijke voorwerpen
aangetroffen tijdens baggerwerken in de Schelde, maar hun aantal is uiterst beperkt in
vergelijking met deze uit de voorafgaande archeologische periodes.
Ten oosten van de Schelde wordt doorgaans een drieledige opdeling gemaakt in vroege
(800 – 450 v.C.), midden- (475/450 – 250 v.C.) en late ijzertijd (250 – 57 v.C.), terwijl ten
westen van de rivier een tweeledige opdeling in vroege (800 – 450 v.C.) en late ijzertijd
(475/450 – 57 v.C.) wordt gehanteerd22. In het IOED-werkingsgebied dat door de
Benedenschelde wordt doorkruist, zijn in de CAI respectievelijk slechts één vindplaats aan
de middenijzertijd (oosten)23 en één aan late ijzertijd (oosten)24 toegewezen. Beide
bevinden zich op de oostelijke oever van de rivier. Veertien andere vindplaatsen worden
daarentegen aan late ijzertijd (westen) toegewezen, hoewel vijf hiervan zich eveneens

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/STIJLEN_EN_CULTUREN
https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/DATERINGEN
23 Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Oud Klooster (Opgraving Ruben Willaert; CAI-ID 159837)
24 Denderbelle – Fonteintje (VTN-OV18; CAI-ID 1045)
21
22
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ten oosten van de Schelde bevinden25. Om deze onsystematisch toewijzing het hoofd te
bieden, wordt bij de bespreking van ijzertijdnederzettingen in dit hoofdstuk een opdeling
in twee fases gemaakt: een eerste fase die overeenkomt met de vroege ijzertijd (800 –
450 v.C.) en een tweede fase die de rest van de ijzertijd omvat (475/450 – 57 v.C.).
Daar waar de vroege ijzertijd gekenmerkt wordt door een verderzetting van de Hallstattcultuur (met name Ha C en Ha D), treffen we in de late ijzertijd in onze streken de La Tènecultuur aan26, vernoemd naar de gelijknamige vindplaats bij het Meer van Neuchâtel in
Zwitserland. Deze cultuur ontwikkelde zich vanaf het midden van de 5de eeuw v.C. en
verspreidde zich over Noord-Europa en de Britse Eilanden, alvorens deze halverwege de
1ste eeuw v.C. aan zijn einde kwam. Deze Keltische cultuur wordt onder andere
gekenmerkt door de aanwezigheid van Griekse en Etruskische invloeden. Het einde van
de ijzertijd (omstreeks 57 v.C.) wordt traditioneel gelijkgeschakeld met de komst van de
Romeinen.

Figuur 38 Kaart met locatie ijzertijdvindplaatsen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

Oudegem – Oudburg (VTN-OV15; CAI-ID 1042), Lebbeke – Blijstraat (VTN-OV16; CAI-ID 1046),
Lebbeke – Aalstersestraat (VTN-OV20; CAI-ID 1047), Sint-Gillis-bij-Dendermonde – SGD11 (CAI-ID
30016) en Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Hoogveld J – Vlak 1 & 4 (DEN-09-HOO; CAI-ID 150549).
26 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/STIJLEN_EN_CULTUREN
25
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11.1. Nederzettingen
In het kader van diverse preventieve archeologische projecten kwamen de afgelopen
decennia op verschillende vindplaatsen restanten van ijzertijdnederzettingen aan het
licht (Figuur 39). Het gaat daarbij om delen van rurale erven waarop de resten van één
of meerdere hoofdgebouwen, enkele kleinere bijgebouwen, waterputten, kuilen en/of
greppels werden aangetroffen.

Figuur 39 Kaart met locatie ijzertijdnederzettingen op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

Nederzettingen in de vroege ijzertijd (800 – 450 v.C.):
In het IOED-werkingsgebied werden vier vindplaatsen aangetroffen waarvan de resten
in de CAI worden toegeschreven aan de vroege ijzertijd. Twee andere vindplaatsen met
resten uit de vroege ijzertijd kunnen hieraan worden toegevoegd: zij zijn geklasseerd als
‘ijzertijd’ zonder verdere specificatie (Zele – Kouterbosstraat I) of zijn omwille van het
recente karakter van het onderzoek (nog) niet als dusdanig in de CAI opgenomen
(Uitbergen – Wijmeers 1).
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Wat betreft de geografische positie van de vindplaatsen kan worden opgemerkt dat
twee vindplaatsen (Berlare – Gentsesteenweg / N445; Zele – Kouterbosstraat I) zich
bevinden op een zuidwest-noordoost georiënteerde rug die zich vanaf de steilrand van
de Scheldemeander van Overmere – Donk uitstrekt over het grensgebied met Berlare en
over de gemeente Zele, terwijl de vier overige vindplaatsen zich telkens in de
onmiddellijke omgeving van de Benedenschelde bevinden in Uitbergen, Wichelen, Zele
en Grembergen.

Figuur 40 Sporen uit vroege ijzertijd in Uitbergen – Wijmeers 1, werkput 3 (depressie 2). De
gebouwplattegrond met wandgreppel is duidelijk herkenbaar, zowel op de plattegrond (A) als in
het vlak tijdens de opgraving (B) (bron: Messiaen et al. in voorbereiding).
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Op de noordelijke oever van de Benedenschelde werden tijdens opgravingen in werkput
3 (depressie 2) in Uitbergen – Wijmeers 1 naast de reeds eerder besproken
finaalneolithische resten (zie hoofdstuk §9.2 neolithicum) ook resten uit de vroege ijzertijd
aangetroffen (Messiaen et al. in voorbereiding). Op de zuidelijke flank van de depressie
werd met name een bijna volledige gebouwplattegrond aangetroffen bestaande uit
een wandgreppel en vier hoekpalen (figuur). Het gebouwtype en de vondsten uit de
vulling van de wandgreppel en de paalkuilen laten toe de structuur te dateren in de
vroege ijzertijd. In de zone rond de gebouwplattegrond werden talrijke scherven
aangetroffen die op basis van de potvormen en de gebruikte versiering toegewezen
kunnen worden aan de vroege ijzertijd en/of het begin van de middenijzertijd. Ook ten
oosten van de gebouwplattegrond werden nog enkele losse paalkuilen in kaart
gebracht. Net zoals de finaalneolithische resten worden deze sporen aangetroffen onder
een pakket stuifzand dat vermoedelijk ergens tussen de vroege ijzertijd en de
middeleeuwen werd afgezet (Messiaen et al. in voorbereiding)

Figuur 41 Grondplan van de vindplaats Grembergen – Kleinzand. De ijzertijdsporen zijn
aangeduid in rood (bron: Deconynck & Verbruggen 2010, fig. 6).
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Een hoofdgebouw uit de vroege ijzertijd werd vermoedelijk eveneens aangetroffen in
Grembergen – Kleinzand (CAI-ID 151343 en 150783). Op deze vindplaats, gelegen ter
hoogte van de samenvloeiing van de Benedenschelde en nieuwe rechtgetrokken
Denderbedding, werden tijdens een proefsleuvenonderzoek en daaropvolgende
opgraving resten aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een gestructureerd
erf dat vermoedelijk uit het begin van de vroege ijzertijd, maar mogelijk ook uit de
eindfase van de late bronstijd dateert (zie ook hoofdstuk bronstijd; Deconynck et al. 2011;
Deconynck & Verbruggen 2010; Laloo & Blanchaert 2010). In het noorden van het
opgravingsareaal kon een drieschepig hoofdgebouw van 14 bij 9,5 m geïdentificeerd
worden dat deels geflankeerd werd door een wandgreppel. In de nabijheid hiervan
werd een netwerk van haakse grachten aangetroffen dat net zoals het hoofdgebouw
op basis van de geassocieerde aardewerkvondsten aan de vroege ijzertijd kon worden
toegeschreven. Een tweede (mogelijke) gebouwplattegrond bevond zich in het westen
van het opgravingsareaal en beschikt centraal over twee diepe kuilen die als
nokstaander(s) geïnterpreteerd kunnen worden. Het aardewerk dat in deze twee kuilen
werd aangetroffen, behoort tot de eindfase van de late bronstijd of de vroege ijzertijd.
Verschillende andere sporen waaronder twee vermoedelijke drenk- of waterkuilen, een
aantal greppels, een vermoedelijke leemwinningskuil en verschillende losse (paal)kuilen
kunnen waarschijnlijk eveneens in de vroege ijzertijd worden geplaatst.

Figuur 42 Gebouwplattegronden uit de vroege ijzertijd op de vindplaats Zele – Kouterbosstraat I:
(A) gebouwstructuur 2 tijdens de opgraving; (B) gebouwstructuur 1 tijdens de opgravin (bron:
Wyns et al. 2017, fig. 32 en 40).

Ook op de meerperiodenvindplaats Zele – Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) werden twee
plattegronden van hoofdgebouwen uit de vroege ijzertijd aangetroffen (Figuur 42 &
Figuur 43; Reyns & Bruggeman 2010; Mestdagh 2011; Wyns et al. 2017). Het gaat om
rechthoekige gebouwen met standgreppel en paalsporen aan de buitenzijde die
behoren tot het Oss-Ussen 2B type. Een eerste hoofdgebouw van ca. 12 bij 7,5 m wordt
binnenin door zes kleinere palen onderverdeeld waardoor er een drieschepige structuur
ontstaat. In de tweede structuur die slechts gedeeltelijk kon worden opgegraven, werd
een mogelijke haardkuil aangetroffen. Twee 14C-dateringen van bulkmonsters uit de
vulling van sporen geassocieerd met deze tweede structuur, plaatsen de structuur op
einde van de vroege ijzertijd. Voor acht andere ijzertijdstructuren die verspreid over het
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opgravingsareaal werden aangetroffen, is niet duidelijk of het gaat om hoofd- dan wel
bijgebouwen. Aangezien deze weinig archeologisch materiaal bevatten, is een meer
gedetailleerde chronologische toewijzing bovendien onmogelijk.

Figuur 43 Gebouwplattegronden uit de vroege ijzertijd op de vindplaats Zele – Kouterbosstraat I:
(A) grondplan en coupes gebouwstructuur 2; (B) grondplan en coupes gebouwstructuur 1 (bron:
Wyns et al. 2017, bijlagen 8 en 9).
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Resten van waterputten uit de vroege ijzertijd kwamen aan het licht in Berlare –
Gentsesteenweg/N445 en Zele – Zuidelijke Omleiding. In Berlare – Gentsesteenweg/N445
(VTN-OV10; CAI-ID 1037), op slechts ca. 500 m ten zuidwesten van Kouterbosstraat I,
kwamen tijdens de opvolging van de Distrigas-aardgasleiding tussen Zeebrugge en
Eynatten de resten van een waterput met een bekisting in (hoofdzakelijk) eik- en
elzenhout aan het aan het licht kwam (De Clercq & Van Rechem 1999a, 1999c; Cherretté
2000; De Clercq 2003a; De Clercq et al. 2005a). Op basis van 14C-datering van het
constructiehout27 en van houtskool afkomstig uit de opvullingslagen28 is duidelijk dat deze
waterput dateert uit de periode tussen de vroege ijzertijd en het begin van de La Tèneperiode. Het aardewerk dat in de opvullingslagen van de waterput werd aangetroffen,
stemt hiermee overeen. In Zele – Zuidelijke Omleiding (CAI-ID 31507) werden ter hoogte
van de aansluiting van de N445 op de N47 tijdens opgravingen bovenop een kleine
zandige en relatief droge opduiking in het landschap eveneens resten van een waterput
(ZOL II/94) gevonden (Figuur 44; Bourgeois e al. 2003; Bourgeois 2003; De Clercq et al.
2003a, 2003b, 2003c; Deforce 2004; Gelorini et al. 2004; Mortier et al. 2003). Deze waterput,
die bestond uit een cirkelvormige constructie van aangepunte en in de grond geheide
elzenstammetjes, weerspiegelt de oudste bewoningsfase van de vindplaats. 14C-datering
van het gebruikte hout plaatst de constructie van de waterput tussen 770 en 410 cal BC29,
terwijl aardewerk in de Jogasses-traditie de opgave en opvulling van de put plaatst in
het begin van de 5de eeuw v.C. (De Clercq et al. 2003b). Palynologisch onderzoek van
de natuurlijke opvullingslagen onderaan deze waterput (Gelorini et al. 2004) wijst erop
dat het landschap omstreeks het begin van de 5de eeuw v.C. al in zekere mate werd
ontgonnen: naast boomsoorten die wijzen op de aanwezigheid van zowel natte (vb. els)
als drogere contexten (vb. beuk, berk, haagbeuk), zijn kruiden zoals grassen en heide
relatief sterk vertegenwoordigd. Deze benadrukken het open karakter van een deel van
de omgeving, wat overeenstemt met de aanwezigheid van graasweiden. Pollen van
cultuurgewassen zoals granen en hun begeleiders wijzen daarnaast ook op de
aanwezigheid van akkerland. Opvallend hierbij is de aanwezigheid in het diagram van
pollen van rogge, een gewas dat in pre-Romeinse tijden in onze gebieden slechts
uitzonderlijk wordt aangetroffen. Op basis van de analyses kan echter niet kan worden
bepaald of rogge op deze locatie voorkomt als cultuurgewas dan wel als akkeronkruid.
Nadien doen zich slechts een zeer beperkt aantal wijzigingen voor in het pollendiagram,
wat erop wijst dat er de menselijke activiteit in de omgeving van de vindplaats ook na
de opgave van de waterput in de 5de eeuw v.C. werd verdergezet.
Tijdens opgravingen op de meerperiodenvindplaats Wichelen – Opgraving
Bergenmeersen zone B (CAI-ID 979431; Meylemans et al. in voorbereiding) werden
eveneens resten van een ruraal erf uit de vroege ijzertijd aangetroffen, maar ook hier
ontbreken sporen die wijzen op de aanwezigheid van een hoofdgebouw. Wel kwamen
Staalnummer BN445-1-HK3 (labocode IRPA-1271): 2420 ± 20 BP (hout bekisting)
Staalnummer BG445-1-HK2 (labocode UtC-9426) 2560 ± 50 BP (houtskool uit L3: opvulling put);
Staalnummer BN445-1-HK1 (labocode UtC-9425): 2430 ± 60 BP (houtskool uit L1: bovenste laag)
29 Labcode KIK-2722: 2475 ± 25 BP
27
28
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twee bijgebouwen aan het licht, net als een greppel die vermoedelijk deel uitmaakte
van de afbakening van het erf. Het handgevormd aardewerk dat verspreid over het
opgravingsvlak werd aangetroffen, behoort waarschijnlijk tot dezelfde bewoningsfase.

Nederzettingen in de midden- en late ijzertijd (475/450 – 57 v.C.):
Ook voor wat betreft de periode tussen 475/450 en 57 v.C. zijn in het IOED-werkingsgebied
talrijke archeologische resten voorhanden die belangrijke informatie leveren over de
organisatie van de rurale nederzettingen. In de CAI bevinden zich meerbepaald elf
vindplaatsen met nederzettingsresten die aan deze periode worden toegewezen.
Belangrijke resten treffen we aan op de vindplaatsen Berlare – Kerkeveld en Zele –
Zuidelijke Omleiding. Op een droge zandige rug onmiddellijk ten oosten van de fossiele
Scheldemeander van Overmere – Donk kwamen naar aanleiding van een verkaveling in
Berlare – Kerkveld (CAI-ID 37077) tijdens opgravingen in 1997 talrijke nederzettingssporen
uit de late IJzertijd (La Tène I; 450-400 v.C.) aan het licht (De Clercq & De Mulder 1999; De
Clercq 1998; De Clercq & Van Rechem, 1999a, 1999c). Hierbij werd een tweeschepige
structuur van een hoofdgebouw van ca. 6 bij 4,5 m geïdentificeerd, evenals een deel
van een tweede – eveneens tweeschepig – hoofdgebouw en een spieker. Eén van beide
hoofdgebouwen werd aan de zuidzijde begrensd werd door een diepe kuil, opgevuld
met roodverbrande brokken sediment. Eveneens geassocieerd met deze
gebouwplattegrond waren een groot aan aantal aardewerkfragmenten, waaronder
fragmenten van driehoekige weefgewichten. Een tweede kuil bevatte eveneens talrijke
aardewerkfragmenten, waaronder een aanzienlijke hoeveelheid fijnwandige ceramiek.
Naast resten uit de vroege ijzertijd werden op de vindplaats Zele – Zuidelijke Omleiding
(CAI-ID 31507) ook resten uit de late ijzertijd en de overgang van de late ijzertijd naar de
vroeg-Romeinse tijd aangetroffen (Figuur 44; Bourgeois et al. 2003; Bourgeois 2003; De
Clercq et al. 2003a, 2003b, 2003c; Deforce 2004; Gelorini et al. 2004; Mortier et al. 2003).
Centraal in de opgegraven zone bevinden zich de plattegronden van twee
hoofdgebouwen (gebouwen 1 en 2; resp. 18 bij 10 m en 17 bij 10 m). Het gaat in beide
gevallen om tweeschepige structuren met ingangen op de lange zijden die in
typologisch opzicht aanleunen bij de gebouwplattegronden van het zogenaamde
Hapstype uit de 5de tot de 3de eeuw v.C. Bijzonder interessant is dat beide plattegronden
overlappen, wat erop wijst dat de nederzetting gedurende langere tijd in gebruik bleef
(Bourgeois et al. 2003). Een derde (mogelijk) hoofdgebouw (gebouw 3; 11 bij 5 m) dat
gelijkenissen vertoont met de huisplattegrond uit Uitbergen – Wijmeers 1, wordt
gekenmerkt door een tweeledige indeling waarbij de westelijke helft bestaat uit een
vierhoekige greppel die deels omgeven wordt door paalsporen, terwijl de oostelijke helft
gevormd wordt door twee rijen paalsporen die aansluiten op deze greppel. Het
aardewerk dat werd aangetroffen in associatie met dit derde gebouw en met
verschillende andere, vierpalige constructies is echter beperkt in aantal en weinig
diagnostisch waardoor de samenhang tussen de verschillende bodemsporen onduidelijk
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blijft. Het aardewerk afkomstig uit een grote kuil (ZOL III/45) in het noordelijk deel van het
opgravingsareaal kan daarentegen op basis van parallellen met de vindplaats Fonteintje
– Denderbelle in de periode 400 – 200 v.C. (La Tène ancienne Ic-II) worden geplaatst.
Twee andere kuilen (ZOL I/636 en ZOL II/93) weerspiegelen een meer recente
bewoningsfase die zich situeert op de overgang van de late ijzertijd naar de vroegRomeinse periode. Een eerste, grote ovaalvormige kuil (ZOL II/93) bevat de resten van
wat vermoedelijk twee (pogingen tot of uitgebroken) waterputten zijn, waarbij zich in een
later stadium een poel of vijver vormde. De gecombineerde 14C-dateringen van drie
twijgen die deel uitmaken van deze constructie situeren de bouw ervan tussen 360 en
170 cal BC30 (Gelorini et al. 2004). De aanwezigheid van een randfragment van een
houten kom die een imitatie vormt van een klassiek vroeg-Romeins mortarium-type en
van een bodemfragment van een Noord-Gallische terra rubra-beker in respectievelijk de
onderste en de bovenste opvullingslagen, plaatsen de opvulling van de structuur in de
1ste eeuw v.C. of de 1ste eeuw n.C. (Deforce 2004). Pollenonderzoek van de
opvullingslagen van deze kuil wijst uit dat het landschap ten tijde van de opgave van
deze structuur niet wezenlijk verschilde van het landschap uit de 5de eeuw vóór de start
van onze jaartelling (Gelorini et al. 2004; supra). Het voorkomen van graangewassen wijst
op agrarische activiteiten, maar in tegenstelling tot het pollendiagram van ZOL II/94 zijn
hier bijna geen pollen van rogge vertegenwoordigd. Een kleine toename van hazelaaren graspollen wijst mogelijk wel op een toegenomen ontbossing en/of een zekere vorm
van beheer van de hazelaar voor gebruik en consumptie. Ook hier is sprake van een
continuïteit van de menselijke activiteiten na de opgave van de structuur. De tweede,
kleinere kuil (ZOL I/636) bevat aardewerk uit de La Tène III-traditie, een wijnamfoor van
het type Dressel I (of varianten) en een fragment vroeg-Romeins fijnwandig
importaardewerk uit het mediterraans gebied. 14C-dateringsonderzoek plaatst deze
tweede kuil in de periode 50 cal v.C. – 80 cal n.C. Ook uit deze periode dateert de
opmerkelijke vondst van een honderdtal gepelde en verkoolde zaadhelften van eikels in
een paalkuil. Vermoedelijk waren deze als basisbestanddeel voor pap of brood bestemd
voor consumptie. 14C-dateringsonderzoek plaatst deze in de periode 100 v.C. – 60 n.C.

30

Labcode KIK-2804: 2175 ± 25 BP; Labcode KIK-2805: 2205 ± 25 BP; Labcode KIK-2806: 2165 ± 25 BP
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Figuur 44: Grondplan van de ijzertijdvindplaats Zele –
Zuidelijke Omleiding. Centraal (in zone ZOL I) bevinden zich
de overlappende plattegronden van gebouwen 1 en 2.
Meer naar het noorden (in zone ZOL III) bevindt zich de
plattegrond van gebouw 3 (bron: De Clercq et al. 2003b, fig.
2).
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Resten van waterputten kwamen eveneens aan het licht in het noorden van vlak 4 in SintGillis-bij-Dendermonde – Hoogveld J (CAI-ID 20084; Beeckman & Vandecatsye 2008;
Vandecatsye 2010; Vandecatsye & Laisnez 2010). Het betreft twee waterputten,
waarvan er één beschikt over twee verschillende aanlegfases. De aanlegkuil die
overeenkomt met de oudste constructiefase bevat een structuur van ingeheide,
berkenhouten planken en wordt grotendeels versneden door een tweede, jongere
aanlegkuil die een slecht bewaarde vlechtwerkstructuur bevat (spoor 46). Het beperkte
schervenmateriaal laat vermoeden dat deze waterput uit de vroege La Tène-periode
(450/400 – 200 v.C.) dateert. Vlakbij bevindt zich een tweede, kleinere waterput (spoor
27). Tussen beide waterputten is een reeks onregelmatige kuilen en paalsporen aanwezig
die mogelijk deel uitmaken van één of twee gebouwen. Voorts werden in vlak 4 een
aantal spiekertjes en een greppelstructuur aangetroffen, alsook een aantal kuilen met
aardewerk dat vermoedelijk eveneens uit de vroege La Tène-periode dateert.
Minder substantiële resten kwamen aan het licht naar aanleiding van de heraanleg van
de N445 in Zele – Provinciale weg site I (CAI-ID 32816), site II (CAI-ID 1995) en site IV (CAIID 1998; Bauters et al. 1994a, 1994b, 1995; Bourgeois et al. 2003). Site I en II worden van
elkaar gescheiden door een kleine zandrug en maken vermoedelijk deel uit van
eenzelfde, grotere vindplaats die op basis van het aanwezige aardewerk geplaatst kan
worden in de periode tussen 500 en 450 v.C., vóór de invloed uit de Noord-Franse Marneregio een toename kende. Interessant is de aanwezigheid van enkele scherven die
mogelijk afkomstig zijn van zoutcontainers, wat zou wijzen op contacten met de
kuststreek.
In Denderbelle – Fonteintje (VTN-OV18; CAI-ID 1045) werden in een eerste, lagergelegen
zone nabij de Steenbeek kuilen voor kleinschalige leemwinning aangetroffen (DB-F-I),
terwijl op de top van een nabijgelegen zandleemrug (DB-F-II) grachten, clusters met
paalsporen en kuilen in kaart werden gebracht (De Clercq 2003b; De Clercq & Van
Rechem 1999b; De Clercq et al. 2005b). Waarschijnlijk situeerde de bewoning zich
bovenop deze rug, maar eenduidige gebouwplattegronden ontbreken er omwille van
erosie. Op de helling tussen beide locaties in werden een aantal grachten aangetroffen
(DB-F-III). 14C-datering van een houtskoolmonster afkomstig van de bodem van een grote
leemwinningskuil in DB-F-I31 en van twee houtskoolmonsters uit de opvulling van een
gracht in DB-F-II32 plaatsen de menselijke aanwezigheid in Fonteintje omstreeks de
overgang van de vroege naar de late La Tène-periode, in de 4de – 3de eeuw v.C. De
datering op basis van het aangetroffen aardewerk, dat parallellen vertoont met NoordFranse vindplaatsen, stemt hiermee overeen.
Naast een kuil met aardewerk uit de tweede helft van de 5de eeuw v.C. in werkput 2,
leverde het onderzoek in Uitbergen – Wijmeers 1 in werkput 1 ook sporen op die te
dateren zijn in de late IJzertijd of de overgang naar de Romeinse tijd (Messiaen et al. in
31
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voorbereiding). In deze periode ontstaat er in het gebied een bewoningskern bovenop
een kleine zandige opduiking. Plattegronden van hoofdgebouwen en waterputten zijn
afwezig, maar opmerkelijk is de aanwezigheid van een mogelijke hutkom, vol met
secundair verhit aardewerk, maalsteenfragmenten en brokken verbrande leem.
Eveneens werden een silo en twee, mogelijk drie bijgebouwtjes aangetroffen. Sporen van
een nederzettingensresten uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse periode kwamen
eveneens aan het licht in Lebbeke – Blijstraat (VTN-OV19; CAI-ID 1046), Lebbeke –
Aalstersestraat (VTN-OV20; CAI-ID 1047), Hamme – Veldstraat (CAI-ID 221117) en in
Oudegem – Oudburg (VTN-OV15; CAI-ID 1042). Op deze laatste vindplaats werden
verschillende kuilen met ijzertijdaardewerk aangetroffen (De Clercq & Sergant 1998; De
Clercq 2005b). Eén van de kuilen (OOB/14) bevatte een groot aantal ijzerslakken, waaruit
afgeleid kan worden dat er in de nabijheid van de vindplaats waarschijnlijk
ijzerverwerkende activiteiten plaatsvonden.

Andere vermeldenswaardige vindplaatsen
Op verschillende locaties in het IOED-werkingsgebied werden voorts nederzettingsresten
aangetroffen die in de CAI geklasseerd staan als ‘ijzertijd onbepaald’. Dit is het geval
voor Berlare – Kamershoek (VTN-OV12; CAI-ID 1039), Zele – Rotstraat (CAI-ID 217773),
Uitbergen – Wijmeers 1 WP 7 (CAI-ID 209624), Moerzeke – Sint-Martensommegangstraat
(CAI-ID 217830), Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Hoogveld-J Zone A-A’ (CAI-ID 20084),
Wichelen – Dreefstraat (CAI-ID 208496) en Wichelen - Dreefstraat 11a (OCMW; CAI-ID
32805)33. Deze laatste twee locaties maken vermoedelijk deel uit van eenzelfde
archeologische site die sterk door erosie is aangetast.
Vermeldenswaardig zijn voorts nog de La Tène-glaskralen die in Sint-Gillis-bijDendermonde ter hoogte van Brugstraat II (CAI-ID 221204), Brugstraat III (CAI-ID 221205)
en Oud Klooster III (CAI-ID 221212) werden ingezameld als oogvondsten tijdens
metaaldetectie. In Kalken – Molenmeers 2 (CAI-ID 32308) en Kalken – Het Rot V (CAI-ID
223371) kwamen door middel van metaaldetectie (mogelijke) keltische munten aan het
licht.

Conclusie nederzettingen
Algemeen wordt in Vlaanderen een evolutie vastgesteld gaande van langwerpige,
meestal drieschepige gebouwen in de middenbronstijd, naar iets kortere gebouwen in
de vroege ijzertijd (Annaert & Warmenbol 2008). In de midden- en late ijzertijd worden
hoofdzakelijk rechthoekige, tweeschepige gebouwen aangetroffen die opnieuw iets
langer zijn (zgn. Haps- en Oss-Ussen-types), waarna er op het einde van de ijzertijd een
evolutie waar te nemen is naar éénschepige gebouwen van het Alphen-Ekeren type

33

Merk op dat de positiebepaling van deze vindplaats in de CAI weinig nauwkeurig is.
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(Annaert & Warmenbol 2008). Deze evolutie zien we gedeeltelijk weerspiegeld in het
IOED-werkingsgebied, met onder andere de drieschepige hoofdgebouwen uit de
vroege ijzertijd in Grembergen – Kleinzand en Zele – Kouterbosstraat I, gevolgd door de
tweeschepige hoofdgebouwen in Berlare – Kerkeveld en Zele – Zuidelijke Omleiding uit
de midden-/late ijzertijd.

11.2. Funeraire resten en cultusplaatsen uit de ijzertijd
Zoals reeds aangehaald in de inleiding van dit hoofdstuk, zijn prestigeobjecten afwezig
in de ijzertijdbijzettingen die werden aangetroffen in het IOED-werkingsgebied. Wel
werden op twee locaties in Sint-Gillis-bij-Dendermonde, op zo’n drie kilometer van elkaar
verwijderd, resten aangetroffen van ijzertijdstructuren die geïnterpreteerd kunnen
worden als rurale cultusplaatsen. De aanwezigheid van bijzettingen doet vermoeden dat
de structuren in beide gevallen (ook) een funeraire functie vervulden (Figuur 45). Binnen
het IOED-werkingsgebied werden ook elders funeraire resten uit de ijzertijd aangetroffen.

Figuur 45 Kaart met locatie cultusplaatsen uit de ijzertijd op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.
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Figuur 46 Vindplaats Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Oud Klooster (opgraving Ruben Willaert): (A)
Grondplan met daarop alle herkende structuren; (B) zuidelijke hoek van het enclos; (C)
oostelijke hoek van het enclos; (D) aardewerk gedeponeerd in de gracht van enclos (bron:
Demey 2012, fig. 13, 15 en 24).

Een eerste locatie met resten van een rurale cultusplaats bevindt zich onmiddellijk ten
zuiden van de oude loop van de Dender waar tijdens opgravingen in Oud Klooster
(opgraving Ruben Willaert; CAI-ID 159837) een rechthoekig areaal van ongeveer 27 bij
23 m begrensd door greppels werd blootgelegd (structuur 25; Figuur 46: A-C; Demey
2012). Binnen dit rechthoekige areaal of in de directe omgeving ervan werden geen
bodemsporen aangetroffen, maar in de greppels rondom het areaal kwamen wel talrijke
fragmenten aardewerk en verbrand bot aan het licht. Onder het aangetroffen
aardewerk bevinden zich twee situla-vormen in handgevormd aardewerk die
kenmerkend zijn voor de overgang van de midden- naar late ijzertijd (400 – 150 v.C.;
Figuur 46: D). Een 14C-datering van verbrand bot dat ter hoogte van een
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aardewerkconcentratie in de greppel werd aangetroffen en vermoedelijk te
interpreteren valt als een bijzetting, dateert uit de 4de of 3de eeuw v.C.34. In het
noordoosten van het rechthoekig areaal bevindt zich een mogelijke annex die eveneens
wordt afgebakend door een greppelstructuur (structuur 18). Verderop zijn de resten van
een brandrestengraf (structuur 21) aanwezig en vinden we ook drie andere, minder goed
bewaarde sporen (structuren 16, 17 en 29) terug die mogelijk eveneens als
ijzertijdbijzettingen geïnterpreteerd kunnen worden. De exacte chronologische relatie
tussen deze vier (mogelijke) bijzettingen en het omgrachte areaal is voorlopig nog
onduidelijk.
Een drietal kilometers naar het oosten treffen we in Hoogveld J (CAI-ID 150549; CAI-ID
20084) een gelijkaardige structuur aan, ditmaal geassocieerd met een grafcirkel uit de
vroege of middenbronstijd (Figuur 35Figuur 42: B; Beeckman & Vandecatsye 2008;
Vandecatsye & Laisnez 2010). De aanwezigheid van een urne met menselijke
crematieresten, geplaatst in een kuil, wijst erop dat de locatie ook in de late bronstijd of
vroege ijzertijd in gebruik was.
Vervolgens werd tijdens de La Tène-periode in de late ijzertijd (westen) rond de
bronstijdgrafcirkel een rechthoekig areaal van ongeveer 24 bij 18 m aangelegd,
omgeven door een greppel. In het oostelijk gedeelte kwam in de vulling van deze
greppel een concentratie handgevormd, dikwandig La Tène-aardewerk aan het licht
dat in de periode van de 6de tot de 1ste eeuw v.C. gedateerd kon worden. Zoals in Oud
Klooster werd ook hier verbrand menselijk botmateriaal aangetroffen in de vulling van de
greppel en kon aansluitend op de eerste vierkantsgreppel een tweede, kleinere
vierkantsgreppel gereconstrueerd worden. Deze tweede vierkantsgreppel die in
Hoogveld J werd aangetroffen, begrensde een areaal van ca. 11 bij 18 m en beschikte
in het noordoosten vermoedelijk over een toegang. Binnenin trof men een groot aantal
paalsporen aan die mogelijk het restant zijn van een gebouwtje of een andere
constructie, eventueel met een rituele functie. Zowel in de vulling van de vierkantgreppels
als in de omgeving ervan werden in Hoogveld J bijzettingen aangetroffen. Het gaat
daarbij om crematiegraven die op basis van de geassocieerde vondsten in de late
ijzertijd of Romeinse tijd gedateerd kunnen worden (zie ook hoofdstuk 12 Romeinse tijd).
Alles samengenomen, wijzen de resten in Hoogveld J op een langdurig gebruik van
dezelfde locatie.
Vermoedelijk gaat het bij de greppels die in Oud Klooster en Hoogveld J werden
aangetroffen om zogenaamde enclos of omheiningsruimten (Annaert & Warmenbol
2008). Dergelijke meestal vierhoekige, afgebakende ruimten komen in onze kontrijen voor
vanaf de late bronstijd en vroege ijzertijd, maar zijn vooral gekend uit de midden- en late
ijzertijd (Fontijn 2002; Leman-Delerive 1999). Gelijkaardige enclos zijn in Oost-Vlaanderen
eveneens gekend van de vindplaatsen Aalter – Woestijne (Bourgeois & Rommelaere
1991), Destelbergen (De Laet et al. 1966), Kemzeke – Kwakkel (Bourgeois 1991) en Ursel –
34
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Rozestraat (Bourgeois & Rommelaere 1991), maar enkel in Ursel – Rozestraat werd zoals in
Hoogveld J binnen het enclos een grafcirkel aangetroffen.

Figuur 47 Kaart met locatie funeraire resten uit de ijzertijd op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

Ook elders in het IOED-werkingsgebied werden funeraire resten uit de ijzertijd
aangetroffen. De urnengrafvelden in Massemen – Kattenberg (CAI-ID 31662) en
Serskamp 1 (CAI-ID 32807), beide uit de late bronstijd – vroege ijzertijd, kwamen reeds
aan bod in hoofdstuk 10 (Bronstijd)35. Hetzelfde geldt voor de urnenfragmenten uit
Wetteren 6 (CAI-ID 31421) en Wetteren 7 (CAI-ID 31423)36. Eveneens in Wetteren werden
op het einde van de 18de eeuw twee urnen uit de vroege ijzertijd (Ha C/D) aangetroffen
op de vindplaats Wetteren 1 (CAI-ID 31410; Bauwens-Lesenne 1962; Daem 1982; De Laet
et al. 1958; Melkebeek 1984; Verlaeckt 1996), maar informatie over de exacte
vondstlocatie ontbreekt in de CAI. De urnengrafvelden die we in de metaaltijden
aantreffen in Oost-Vlaanderen, met belangrijke concentraties in het Waasland en de
Scheldevallei, blijven in de meeste gevallen in gebruik tot in de vroege ijzertijd, hoewel er

Merk op dat voor beide vindplaatsen het CAI-dateringsveld ‘bronstijd’ en/of ‘metaaltijden’
vermeldt, hoewel in het veld met de beschrijving eveneens gewag wordt gemaakt van een
toewijzing aan de (vroege) ijzertijd.
36 Idem.
35
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op sommige locaties (vb. Destelbergen) ook aanwijzingen zijn dat deze blijven doorlopen
tot in de 4de – 3de eeuw v.C. (Annaert & Warmenbol 2008; De Mulder et al. 2009).
Andere funeraire praktijken zijn vertegenwoordigd op de Romeinse site Wijmeers 2 in
Schellebelle en in Berlare – Kamershoek. Tijdens opgravingen op de Schellebelle –
Romeinse site Wijmeers 2 (CAI-ID 979433) ter hoogte van een zandige rug naast de
Schelde werd een cirkelvormige gracht met een diameter van 8 m ontdekt die
vermoedelijk het restant vormt van een grafheuvel (Meylemans et al. in voorbereiding).
Op basis van het handgevormd aardewerk aangetroffen binnenin de cirkel, kan deze in
de ijzertijd gedateerd worden. Verschillende Romeinse sporen rondom deze
cirkelvormige gracht geven bovendien aan dat deze locatie ook nadien nog in gebruik
bleef (zie hoofdstuk 12 Romeinse tijd). In Berlare – Kamershoek (VTN-OV12; CAI-ID 1039)
werden tot slot mogelijke restanten van een brandrestengraf uit de ijzertijd aangetroffen
(De Clercq 2005a; De Clercq & Van Rechem 1999a, 1999c). Het gaat om een
rechthoekige kuil opgevuld met een bleke zandlaag met daarboven een houtskoolrijk
pakket. Bot en andere vondsten ontbreken echter. Zo’n 35 m meer naar het westen werd
een vijfpostenspieker aangetroffen die op basis van het geassocieerde aardewerk aan
de ijzertijd of Romeinse tijd kan worden toegeschreven.

11.3. Bagger- en riviervondsten
Hoewel de meeste metalen bagger- en riviervondsten uit het IOED-werkingsgebied
dateren uit de bronstijd, werden sporadisch ook metalen voorwerpen uit de ijzertijd
opgebaggerd (vb. Taelman 2007). Het meest tot de verbeelding sprekend is de vondst
van een ijzeren La Tène-zwaard met bijhorende schede afkomstig uit Appels of
Schoonaarde (Figuur 48). In de CAI is de vondst opgenomen als In de Schelde II (CAI-ID
2304), maar een precieze herkomstbepaling ontbreekt. Het is één van de weinige
voorbeelden van een bewuste deponering van prestigevoorwerpen in of nabij de rivier
tijdens de ijzertijd (Bauwens-Lesenne 1962; Moens 1993; Verlaeckt 1999).
Eveneens zonder precieze herkomstbepaling, maar ook uit de omgeving van Appels, zijn
de hulsbijl en een bronzen beeldje van een gehoornde viervoeter met opgerichte kop,
opgenomen in de CAI onder de respectievelijke records Appels 4 (CAI-ID 156031) en
Appels – In de Schelde III (CAI-ID 2312). Het beeldje dat in de late ijzertijd of Romeinse tijd
wordt gedateerd, vertoont weinig tot geen geen stilistische overeenkomsten met de
gekende Keltische of Romeinse decoratieve kunst (Bauwens-Lesenne 1962; De Loë 1937;
Faider-Feytmans 1979; Moens 1993; Verlaeckt 1996).
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Figuur 48: La Tène-zwaard uit
Appels (lengte = 91 cm)
(bron: Verlaeckt 1999, fig. 7).
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11.4. Conclusie
Binnen het IOED-werkingsgebied kunnen een aantal clusters met ijzertijdvindplaatsen
worden geïdentificeerd:
•
•

•
•

in en aan de rand van de meander Kalkense Meersen en de duinen van
Uitbergen;
op de rug die vertrekt aan de steilrand van de meander Overmere-Donk in het
grensgebied van Zele en Berlare en zich verder uitstrekt in noordoostelijke richting
over het grondgebied van de gemeente Zele;
in Dendermonde, ter hoogte van de samenvloeiing van de Dender en de
Steenbeek;
in de gemeente Lebbeke.

In tegenstelling tot de bronstijd beschikken we voor de ijzertijd over meer informatie wat
betreft de nederzettingen, maar ook voor deze periode ontbreekt informatie over de
relatie tussen de nederzettingen en de begraafplaatsen. Dit geldt overigens niet enkel
voor het IOED-werkingsgebied, maar is ook elders in Vlaanderen het geval (Annaert &
Warmenbol 2008). Dit is onder andere te wijten aan het feit dat echte
landschapsarcheologie in Vlaanderen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Noord-Frankrijk
en Nederland) ontbreekt. We beschikken voor de metaaltijden hoofdzakelijk over
gefragmenteerde opgravingsgegevens, afkomstig van beperkte oppervlaktes, waarbij
de volledige omvang, interne organisatie en context van de nederzettingen, en de
relatie tot de begraafplaatsen ons veelal ontglippen. Op basis van parallellen met
bijvoorbeeld Nederland, wordt verondersteld dat nederzettingen in de metaaltijden ook
in Vlaanderen de vorm aannemen van zogenaamde ‘zwervende erven’ (Annaert &
Warmenbol 2008). De aanwezigheid van twee overlappende plattegronden van
hoofdgebouwen in Zele – Zuidelijke Omleiding wijst er op dat bepaalde nederzetting
echter ook gedurende langere tijd in gebruik bleven.
In tegenstelling tot de nederzettingen lijken de begraafplaatsen in deze periode eerder
plaatsvast te zijn. Hiervan lijken in het IOED-werkingsgebied alvast de resten te getuigen
die werden aangetroffen in Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Hoogveld J en in Schellebelle –
Romeinse site Wijmeers 2 (CAI-ID 979433).
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12. Romeinse Tijd
De verovering van Gallië door Julius Caesar tussen 57 en 52 v.C. geldt als aanvangspunt
van de Romeinse tijd in onze gewesten. Na de verovering werd Gallië opgedeeld in drie
provincies, die op hun beurt verder onderverdeeld in verschillende civitates. Het
Scheldegebied maakte deel uit van de provincie Gallia Belgica met de Schelde als
belangrijke regionale verkeersweg. De rivier vormde tevens ook de grens tussen de civitas
Menapiorum in het westen en de civitas Nerviorum in het oosten.

Figuur 49 Kaart met locatie vindplaatsen uit de Romeinse tijd op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

In het IOED-werkingsgebied bevinden zich 94 CAI-records met resten uit de Romeinse tijd
(Figuur 49). Wanneer een opdeling in de vroeg- (57 v.C. – 69 n.C.), midden- (69 n.C. – 284
n.C.) en laat-Romeinse tijd (284 – 406 n.C.)37 in rekening wordt gebracht, blijkt dat
voornamelijk resten uit de midden-Romeinse tijd goed zijn vertegenwoordigd (N = 19),
terwijl vindplaatsen met resten uit de vroeg- (N = 5) en laat-Romeinse tijd (N = 2) beperkt
zijn in aantal. Een groot aantal CAI-records bevat echter ook resten die niet aan
bepaalde subfase binnen de Romeinse tijd kunnen worden toegeschreven (N = 72). Op
het einde van de 5de eeuw kwam er een einde aan de Romeinse heerschappij. De
37
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Romeinen trokken zich definitief terug uit de Lage Landen en er ontstond er een
terugloop in de bevolking (Vanderhoeven et al. 2008).

12.1. Nederzettingsresten uit de vroeg-Romeinse tijd (57 v. Chr. – 69 n.C.)
Figuur 50 geeft een overzicht van vindplaatsen waar resten van nederzettingen uit de
Romeinse tijd werden aangetroffen. Nederzettingsresten uit de vroeg-Romeinse tijd zijn
schaars in het IOED-werkingsgebied: enkel in Zele – Zuidelijke Omleiding (CAI-ID 31507) en
Hamme – Veldstraat (CAI-ID 221117) werden resten aangetroffen die toegewezen
worden aan de overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd.

Figuur 50 Kaart met locatie nederzettingen uit de Romeinse tijd op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

Tijdens opgravingen in 2002 werden in Zele – Zuidelijke Omleiding (CAI-ID 31507) twee
kuilen uit de overgangsperiode van de late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse periode
blootgelegd en onderzocht (zie hoofdstuk 11 ijzertijd; Bourgeois & De Clercq 2003; De
Clercq et al. 2003a, 2003b; Mortier et al. 2003). Een eerste, grote ovaalvormige kuil (ZOL
II/93) bevat de resten van wat vermoedelijk twee (pogingen tot of uitgebroken)
waterputten zijn, waarvan de bouw op basis van 14C-dateringsonderzoek gesitueerd
wordt in de ijzertijd. De opvulling ervan wordt op basis van het aanwezige aardewerk
echter geplaatst in de loop van de 1ste eeuw v.C. en/of de 1ste eeuw n.C. (zie hoofdstuk
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11 ijzertijd; Deforce 2004; Gelorini et al. 2004). Ook de gepelde en verkoolde zaadhelften
van eikels die op deze vindplaats in een paalkuil werden aangetroffen, dateren uit deze
periode (zie hoofdstuk 11 ijzertijd). Een tweede, kleinere kuil (ZOL I/636) bevat aardewerk
uit de La Tène III-traditie, samen met een wijnamfoor van het type Dressel I (of varianten)
en een fragment vroeg-Romeins fijnwandig importaardewerk uit het mediterraans
gebied. 14C-dateringsonderzoek plaatst deze kuil in de periode 50 cal v.C. – 80 cal n.C.
De bewoningssporen uit de late IJzertijd / vroeg-Romeinse tijd die in Hamme – Veldstraat
(CAI-ID 221117) werden aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek bestaan
daarentegen uit de gedeeltelijke plattegrond van een éénschepig gebouw en
verschillende paalkuilen, waarvan sommige met aardewerkfragmenten (Schelkens &
Creutz 2018).

12.2. Nederzettingsresten uit de midden-Romeinse tijd (69-284 n.C.)
Tijdens het eerste deel van de midden-Romeinse tijd, met name vanaf de Flavische tijd
(69-96 n. Chr.) tot in de tweede helft 2de eeuw n.C., kenden onze gebieden een
bloeiperiode. Tijdens deze bloeiperiode trad een demografische groei op en is er een
algemene toename merkbaar van het aantal nederzettingen ten opzichte van de
vroeg-Romeinse tijd (Vanderhoeven et al. 2008). Deze evolutie wordt eveneens
weerspiegeld in het archeologisch bestand van de IOED Schelde-Durme, waar negen
CAI-records resten uit de midden-Romeinse periode bevatten. In de tweede helft van de
tweede eeuw kwam deze bloeiperiode ten einde onder invloed van de plundertochten
die de Chauken, een Germaanse stam uit het noorden van Duitsland, tussen 170 en 175
n.C. ondernamen in het noorden van het Romeinse Rijk (Vanderhoeven et al. 2008).
Op een aantal locaties in het IOED-werkingsgebied (vb. Zele – Kouterbosstraat I, Zele Kamershoek en Schellebelle – Romeinse site Wijmeers 2) treffen we restanten aan van
één of meerdere erven uit de midden-Romeinse tijd met plattegronden van meerdere
hoofd- en bijgebouwen:
In Zele – Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) werden vijf hoofdgebouwen en verschillende
bijgebouwen, vier waterputten, greppels en een deel van een Romeinse weg
blootgelegd (Figuur 51 & Figuur 52; Reyns & Bruggeman 2010; Wyns et al. 2017). Twee van
de hoofdgebouwen beschikten over een verdiept stalgedeelte, de zogenaamde
potstal. Dendrochronologisch onderzoek van de houten bekisting van twee van de
waterputten wees uit dat de bomen gebruikt voor de bekisting werden gekapt in het
najaar of in de winter van 119/120 n.C. (waterput S140-151) en tussen 112 en 118 n.C. en
tussen 142 en 163 n.C. (waterput S1733). De hoofdgebouwen kunnen op basis van het
aanwezige aardewerk in de tweede helft van de 2de eeuw worden geplaatst. Enkel de
laatste fase van hoofdgebouw 5 is recenter en wordt gesitueerd in de 2 de tot vroege 3de
eeuw. Buiten het eigenlijke erf werden drie brandrestengraven aangetroffen (infra),
evenals een aantal waterkuilen die waarschijnlijk dienstdeden als drinkpoelen voor het
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vee. Uit de analyse van het bijbehorende aardewerk en de datering van een
houtskoolfragment uit één van de graven blijkt dat deze vermoedelijk gelijktijdig zijn met
de rest van de Romeinse bewoning op de site. Iets ten noordoosten van Kouterbosstraat
I werden tijdens opgravingen naar aanleiding van een verkaveling in de Eekstraat (CAIID 226315) ook resten van een waterkuil en een greppel aangetroffen die op basis van
het aanwezige aardewerk in de periode tussen ca. 200 en 350 n.C. gedateerd kunnen
worden (Wyns & Scheltjens 2017). Mogelijk sluiten deze aan bij de meer recente
bewoningsfase die werd vastgesteld in Kouterbosstraat I.

Figuur 51 Grondplan van de vindplaats Zele-Kouterbosstraat I met aanduiding van de sporen uit
de Romeins tijd in rood (bron: Wyns et al. 2017, bijlage 9).
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Figuur 52 Waterput S140-151 in Zele-Kouterbosstraat I: (A) De waterput in het grondvlak; (B)
Doorsnede van de waterput met onderaan de restanten van de houten bekisting; (C) De houten
bekisting; (D) Detail van de houten bekisting (bron: Wyns et al. 2017, fig. 115, 116, 120 en 122).

Een kleine 500 m meer naar het zuiden werd tijdens veldwerk naar aanleiding van de
aanleg van de Distrigas-aardgasleiding een erf uit de 2de tot midden 3de eeuw n.C.
aangetroffen in Zele – Kamershoek (VTN-OV13; CAI-ID 155074; Figuur 53: A en B)38. Een
stelsel van grachten en greppels deelt het erf op in verschillende zones, waarbinnen we
de restanten aantreffen van twee houten hoofdgebouwen (A en B), enkele kleinere
stalletjes of spiekers, een mogelijke veekraal, verschillende kuilen en een poel (De Clercq
& H. Van Rechem 1999a, 199b; De Clercq et al. 2003b, 2005b; Tency 2001). Gebouw A is
een éénschepige constructie met centrale nokstaanders, voorzien van een kleine
verdieping, een ondiep bewaarde haard en een aangebouwde constructie, terwijl
gebouw B mogelijk beschikte over een plankenvloer en geïnterpreteerd wordt als schuur.

Merk op dat de vindplaats Zele-Kamershoek (VTN-OV13) in de CAI niet als ‘midden-Romeins’,
maar wel als ‘Romeins onbepaald’ geklasseerd is.
38
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Figuur 53 De midden- en laat-Romeinse vindplaats Zele - Kamershoek (VTN-OV13): (A)
Grondplan met aanduiding van de bodemsporen uit de bronstijd (in rood) en Romeinse tijd (in
blauw), inclusief gebouw A, gebouw B en kuil 444; (B) Reconstructie van gebouw A uit de
midden-Romeinse tijd; (C) Kuil 444 met aardewerkdepot; (D) Het Friese en laat-Romeinse
aardewerk uit kuil 444 (bron: De Clercq et al. 2005b, fig. 17, 32, 34 en plaat VII).

Ook op de Romeinse site Wijmeers 2 (CAI-ID 979433; CAI-ID 151412) in Schellebelle werden
midden-Romeinse nederzettingsresten aangetroffen. Tijdens de proefopgraving in 2008
werd op de rand van een oude zijgeul van de Schelde een pakket Romeins afval
aangetroffen dat gedateerd kon worden in de periode van het einde van de 1 ste eeuw
n.C. tot het begin van de 3de eeuw n.C. (Meylemans et al. 2014). Het uitgevoerde
pollenonderzoek wees op een intensief ontgonnen landschap, met akkers in de directe
nabijheid van het onderzochte perceel. Omdat op basis van deze bevindingen de
aanwezigheid van een nederzetting vermoed werd op de vlakbij gelegen zandige rug,
werd op deze rug in 2012 een vlakdekkende opgraving georganiseerd. Hierbij werden
de restanten van twee erven met twee hoofdgebouwen en verschillende bijgebouwen
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uit de midden-Romeinse periode ontdekt (Meylemans et al. in voorbereiding; zie ook
Inventaris Onroerend Erfgoed39). Een eerste erf kon volledig worden opgegraven, terwijl
het tweede erf slechts gedeeltelijk kon worden blootgelegd. In de zone tussen beide
erven bevonden zich een cirkelvormige gracht, vermoedelijk het restant van een
grafheuvel uit de ijzertijd, en een complex van rechthoekige grachten (zie hoofdstuk 11
ijzertijd). Aan de rand van de oude zijgeul van de Schelde werden eveneens enkele
brandrestengraven gevonden (infra). De grote hoeveelheid bouwmaterialen,
waaronder dakpanfragmenten en gekapte steenblokken, laten bovendien vermoeden
dat er in de nabijheid van de onderzochte percelen één of meerdere Romeinse
steenbouwconstructies aanwezig zijn of waren. Op basis van de gunstige ligging nabij de
Schelde en de aanwezigheid van geïmporteerd luxeaardewerk zoals terra sigillata en
van andere luxegoederen (bijvoorbeeld fibulae) kan worden afgeleid dat de vindplaats
vermoedelijk een rol van bovenlokaal belang vervulde.
Minder omvangrijke nederzettingsresten werden aangetroffen bovenop een zandrug
aan de buitenbocht van meander van Overmere-Donk in Berlare –
Gentsesteenweg/N445 (VTN-OV10; CAI-ID 1037) waar een houten éénschepig gebouw
met potstal uit de late 1ste – vroege 2de eeuw n.C. aanwezig was (De Clercq 2003; De
Clercq et al. 2005a; De Clercq & Van Rechem 1999b).
Bovenstaande resten getuigen hoofdzakelijk van houtbouw, hoewel er op de vindplaats
Romeinse site Wijmeers 2 ook indicaties zijn voor de aanwezigheid van
steenbouwconstructies in de onmiddellijke omgeving. Romeinse bouwmaterialen, die
kunnen wijzen op de aanwezigheid van steenbouw, werden eveneens aangetroffen aan
de noordelijke rand van het IOED-werkingsgebied op de vindplaats Hamme –
Moortelstraat I (CAI-ID 37081; Bauters et al. 1998). De afvalkuilen, paalsporen, greppels,
het (luxe)aardewerk en de bouwmaterialen zoals tegulae en imbrices die hier werden
opgegraven dateren vermoedelijk uit de 3de eeuw. Waarschijnlijk behoren deze tot de
Romeinse vicus die zich aan de overzijde van de Durme, net buiten het werkingsgebied
van de IOED, uitstrekte ter hoogte van Waasmunster – Pontrave (CAI-ID 32766; Thoen
1967; Van Driessche 1995; Van Hove 1996). Ook de resten die in Mespelare – Hofstede
(CAI-ID 30648) tussen de kerk en de Dender werden aangetroffen, tonen aan dat in deze
regio niet enkel hout als bouwmateriaal werd gebruikt. Hier werden restanten van een
midden-Romeinse gebouwplattegrond aangetroffen waarbij men in de funderingen nog
kamers en gangen kon onderscheiden. Eveneens werden tegulae-fragmenten, en
Romeinse en Keltische munten gevonden. De funderingen, bestaande uit stenen die
naderhand herbruikt werden bij de aanleg van de nabijgelegen Dambrug, zouden
volgens Bauwens-Lesenne (1962) afkomstig zijn van een Romeins kamp of een Romeinse
villa. Ook in Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Zwijvekouter (ZK4; CAI-ID 30023), Hamme – De
Beunt (CAI-ID 32215), Hamme – De Bunt (CAI-ID 40013), Moerzeke – Koning Boudewijnlaan
13-15 (CAI-ID 155944) en Moerzeke Kauterstraat 33 (CAI-ID 32218) kwamen (fragmenten

39
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van) Romeinse bouwmaterialen aan het licht, maar in de meeste van deze gevallen
ontbreekt een precieze datering en is de herkomst van het materiaal onduidelijk.
In grote lijnen kan in de Romeinse tijd een opdeling gemaakt worden tussen de
vruchtbare leemstreek in Midden-België enerzijds en de minder vruchtbare zandstreek
ten noorden hiervan (Vanderhoeven et al. 2008). In het eerste gebied ontwikkelen zich in
de midden-Romeinse tijd grote villadomeinen in steenbouw waarbij de focus
overwegend kwam te liggen op een gemengde economie op basis van graan- en
veeteelt. In de zandstreek bleef de traditionele houtbouwarchitectuur daarentegen
doorleven en behield de economie haar focus op veeteelt. Deze ontwikkeling is
overigens niet beperkt tot Vlaanderen, maar doet zich ook elders in Noord-Gallië en
Germania Inferior voor. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in het IOED-werkingsgebied
op de overgang van de zand- naar de zandleemstreek hoofdzakelijk de restanten van
houtbouw worden aangetroffen. De dakpannen, gekapte stenen en andere Romeinse
bouwmaterialen die op sommige vindplaatsen aanwezig zijn en deel uitmaken van het
archeologisch bestand, doen echter eveneens de aanwezigheid van stenen
constructies vermoeden, maar dergelijke constructies werden tot nu toe zelden in situ
aangetroffen.
De meeste van de hierboven vermelde erven worden begrensd door (een stelsel van)
grachten. Restanten van een dergelijke midden-Romeinse erfafbakeningen zijn
vermoedelijk eveneens aanwezig op de vindplaatsen Zele – Zuidelijke Omleiding (CAI-ID
31507) en Wichelen – Bergenmeersen zone B (CAI-ID 979431), hoewel op deze locaties
geen gebouwplattegronden werden teruggevonden. Vermeldenswaardig zijn ook de
restanten van de Romeinse weg die in Zuidelijke Omleiding werden aangetroffen.
Natuurwetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd op een aantal van deze
vindplaatsen levert informatie over de economie in het werkingsgebied van de IOED in
de midden-Romeinse tijd. Onderzoek van pollen en dierlijk botmateriaal tonen aan dat
de economie er in deze periode niet louter gebaseerd was op veeteelt, maar dat ook
visvangst en landbouw een rol speelden (Wyns et al. 2017; Meylemans et al., in
voorbereiding; zie ook Inventaris Onroerend Erfgoed40). Palynologisch onderzoek van
monsters uit één van de waterputten in Zele – Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) wijst uit
dat het landschap ten tijde van de midden-Romeinse bewoning opener was dan in
voorafgaande periodes: vermoedelijk werd een deel van het omringende bos gekapt
voor de aanleg van akkers. Er is bovendien sprake van een toename van het aandeel
pollen van kruiden en cultuurplanten, wat wijst op de lokale teelt (en/of verwerking) van
graan en van peulvruchten zoals de tuinboon of de erwt. In de omgeving van de
vindplaats komen bovendien uitgestrekte heidegronden met struikhei voor, wat mogelijk
wijst op akkers die braak kwamen te liggen. Het dierlijk botmateriaal aangetroffen op de
Romeinse site Wijmeers 2 (CAI-ID 979433) in Schellebelle toont aan dat de bewoners van
deze vindplaats zowel runderen, schapen als varkens hielden. De aanwezigheid van
40
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visbotjes en schelpen, in combinatie met het grote aantal loden gewichtjes om visnetten
te verzwaren, geeft echter aan dat er ook aan visvangst werd gedaan. De aanwezigheid
van haring en zeemossel, die beide ter hoogte van de monding van de Schelde maar
niet verder stroomopwaarts worden aangetroffen, wijst erop dat de visvangst niet
beperkt was tot de directe omgeving van de vindplaats. Dit is in lijn met het bovenlokaal
belang van de vindplaats dat gesuggereerd wordt door de aanwezigheid van
luxeaardewerk.

12.3. Nederzettingsresten uit de laat-Romeinse tijd (284-406 n.C.): Sporen van
Germaanse inwijkelingen
In de loop van de 3de eeuw vinden er in het noorden van het Romeinse Rijk opnieuw
diverse Germaanse invallen plaats. In Oost- en West-Vlaanderen wordt de aanwezigheid
van deze Germaanse immigranten weerspiegeld in een aantal aardewerkvondsten in
secundaire context, voornamelijk op vindplaatsen in de zone langs en tussen de Leie en
de Schelde en ook in de kustzone (Vanderhoeven et al. 2008).
Slechts één vindplaats in het IOED-werkingsgebied, Zele – Kamershoek (VTN-OV13; CAIID 155074), bevat nederzettingsresten die aan de laat-Romeinse tijd kunnen worden
toegeschreven (Figuur 53: A, C en D). Hoewel ook hier verschillende scherven Germaans
aardewerk werden aangetroffen in secundaire context, kon ook één gesloten, primaire
context worden geïdentificeerd (De Clercq et al. 2005b). Het betreft een vierkante kuil
(spoor 444) waarin de scherven van vijf bijna volledige handgemaakte potten werden
aangetroffen, samen met een randscherf van een beker in gevernist aardewerk, een
barnstenen kraal, een tegula-fragment en een fragment van een tubulus. De vorm en
het baksel van het aardewerk wijzen op een Germaanse, in het bijzonder Friese,
oorsprong en laten toe deze depositie te dateren in de tweede helft van de 3de eeuw of
het begin van de 4de eeuw. Dit vondstcomplex is van groot belang aangezien dit voor
het eerst eenduidig de Germaanse invallen en invloed in het Scheldegebied tijdens de
laat-Romeinse tijd documenteert.

12.4. Funeraire resten uit de Romeinse tijd
Elf CAI-records uit het IOED-werkingsgebied bevatten funeraire resten uit de Romeinse tijd
(Figuur 54). Vier CAI-records met funeraire resten worden toegeschreven aan de middenRomeinse tijd en één record wordt aan de vroeg-Romeinse tijd toegewezen. De
meerderheid is echter geklasseerd als ‘Romeinse tijd < onbepaald’ (N = 7).
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Figuur 54 Kaart met locatie funeraire resten uit de Romeinse tijd op basis van de Centrale Archeologische
Inventaris.

Crematies vormen het meest voorkomende begrafenisritueel tijdens het grootste deel
van de Romeinse tijd in onze gebieden (Vanderhoeven et al. 2008). Het gaat hierbij
overwegend om brandgraven, een type graven waarbij de lijkverbranding plaatsvond
op een herbruikbare centrale brandstapel of ustrinum. Aangezien ze zich normaal gezien
uitsluitend bovengronds bevonden, zijn doorgaans geen restanten van dergelijke
herbruikbare brandstapels bewaard gebleven. Een uitzondering hierop zijn de resten van
dergelijke een brandstapel die door De Laet et al. (1960) werd aangetroffen op de
vindplaats Romeins Grafveld (ZK1; CAI-ID 30024) in Sint-Gillis-bij-Dendermonde.
Afhankelijk van de wijze waarop de menselijke resten na verbranding werden
ingezameld, worden verschillende types crematiegraven onderscheiden. In het IOEDwerkingsgebied zijn voor de Romeinse tijd hoofdzakelijk zogenaamde brandrestengraven
(Brandgrubengräber) gekend, een type dat teruggaat tot de late ijzertijd
(Vanderhoeven et al. 2008; zie hoofdstuk 11 ijzertijd) en waarbij in de grafkuil samen met
het ingezamelde verbrande bot ook brandstapelresten worden meegegeven. Naast het
botmateriaal en houtskoolbrokken worden in de kuilen vaak ook scherven aangetroffen
van aardewerk dat op de brandstapel werd geplaatst, evenals door vuur aangetaste
nagels, glas, sieraden, munten en andere artefacten. In vele gevallen werden de
gecremeerde resten van de overledene niet integraal gerecupereerd en kwam slechts
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een deel van de brandstapelresten in de grafkuil terecht. De voorbije decennia werden
talrijke brandrestengraven gedocumenteerd, voornamelijk ten westen van de Schelde in
de civitas Menapiorum (Vanderhoeven et al. 2008). Meer naar het oosten komen deze
eveneens voor in de civitas Nerviorum (en in de civitas Tungrorum), maar zijn ze minder
talrijk en vertonen ze soms afwijkende kenmerken.
In Sint-Gillis-bij-Dendermonde werden in 2011 restanten van een Romeins grafveld
aangetroffen tijdens opgravingen in Oud Klooster (CAI-ID 159837; Demey 2012). Hierbij
werden zeven brandrestengraven uit vroeg-Romeinse tijd en de 2de eeuw n.C.
blootgelegd die vermoedelijk deel uitmaken van een groter grafveld dat ook de
nabijgelegend vindplaats Romeins Grafveld (ZK1; CAI-ID 30024) omvat (De Laet et al.
1960). Op deze laatste locatie werden tijdens opgravingen in 1956 naast de resten van
het eerder vermelde ustrinum ook twee brandrestengraven uit de midden-Romeinse tijd
aangetroffen. De Laet en zijn collega’s (1960) formuleerden toen reeds het vermoeden
dat beide graven deel uitmaakten van een groter grafveld dat deels vernield was door
historische uitzavelingen. De brandrestengraven bevatten aardewerk, glas en email, een
wetsteen en/of vuursteen als bijgiften. De meeste graven die in 2011 in Oud Klooster
werden onderzocht, bevatten bovendien resten van Romeinse nagels. Het feit dat de
oriëntatie van de Romeinse brandrestengraven in Oud Klooster gelijkaardig is aan deze
van de aanwezige ijzertijdbijzettingen (zie hoofdstuk 11 ijzertijd), doet vermoeden dat er
een samenhang bestaat tussen de graven uit de Romeinse tijd enerzijds en de
bijzettingen en het enclos uit de ijzertijd anderzijds. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe
andere Romeinse vondsten uit de nabije omgeving van beide vindplaatsen (vb. SG11,
SGD21, SGD22, Oud Klooster I, Oud Klooster IV, Meersstraat IV en Oud Klooster
Gevangenis)41 zich verhouden tot dit grafveld.
Ongeveer 3,3 km verderop in Sint-Gillis-bij-Dendermonde, is er in Hoogveld J (CAI-ID
150549, 20162, 20163) eveneens sprake van een ruimtelijke associatie van Romeinse
brandrestengraven en een oudere cultusplaats (zie hoofdstukken 10 brons- en 11 ijzertijd;
Beeckman & Vandecatsye 2008; Vandecatsye 2010; Vandecatsye & Laisnez 2010). In de
bronstijd werd op deze locatie een grafheuvel opgericht, waarrond in de ijzertijd twee
vierkantsgreppels (enclos) werden aangelegd. Voornamelijk ten westen van het tweede
enclos werden verschillende brandrestengraven uit de Romeinse tijd aangetroffen,
waarvan drie met bijgiften (Figuur 55). In een eerste brandrestengraf (vlak 4, spoor 13)
werden La Tène-glaskralen en Pompejaans rood aangetroffen die toelieten het graf in
de 1ste eeuw n.C. te plaatsen. De gedraaide kookpot uit een grijs baksel in het tweede
brandrestengraf (vlak 1, spoor 42) suggereert een gelijkaardige datering. Het kleine
glaskraaltje dat als bijgift in een derde brandrestengraf (vlak 1, spoor 18) aanwezig was,
laat geen precieze datering toe. Negen andere (mogelijke) brandrestengraven zonder
bijgiften kunnen vermoedelijk eveneens aan de Romeinse periode worden
SG11 (CAI-ID 30016), SGD21 (CAI-ID 30041), SGD22 (CAI-ID 30042), Oud Klooster I (CAI-ID 221208),
Oud Klooster IV (CAI-ID 223418), Meersstraat IV (CAI-ID 223419) en Oud Klooster Gevangenis (CAIID 159314).
41

142

toegeschreven. Ook centraal in vlak 2 werden twee brandrestengraven zonder bijgiften
aangetroffen (sporen 30 en 33; Vandecatsye & Laisnez 2010). De aanwezigheid van een
Gallo-Romeinse waterput in de directe nabijheid suggereert echter dat deze graven
vermoedelijk ook aan de Romeinse tijd kunnen worden toegewezen. Al deze elementen
wijzen op een langdurig gebruik als begraafplaats, gaande van de Metaaltijden tot in
de Romeinse tijd.

Figuur 55 Romeins brandrestengraf en grafgiften van de vindplaats Hoogveld J in Sint-Gillis-bijDendermonde: (A) Brandrestengraf (spoor 33) in profiel in vlak 2; (B) Pot uit grijsgedraaid aardewerk
afkomstig uit brandrestengraf (spoor 42) in vlak 1; (C) La Tène-glaskralen afkomstig uit brandrestengraf
(spoor 13) in vlak 4 (bron: Vandecatsye & Laisnez 2010, fig. 16, 18 en 45).

Op de Opgraving Bergenmeersen zone B (CAI-ID 979431) in Wichelen en de Romeinse
site Wijmeers 2 (CAI-ID 979433) in Schellebelle (Meylemans et al. 2014) werden buiten het
areaal van de midden-Romeinse erven ook één of meerdere brandrestengraven
aangetroffen. Op deze laatste vindplaats werden bovendien de resten van twee
neonatale skeletten aangetroffen in een kuil net buiten het woonerf en onderaan de
vulling van een paalkuil. Ook in Zele – Zuidelijke Omleiding (CAI-ID 31507), Zele –
Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102), Grembergen – Kleinzand (vervolgonderzoek 2010; CAIID 151343), Uitbergen – Wijmeers 1 en mogelijk ook in Wieze – Blaesveld (CAI-ID31583)
werden brandrestengraven uit de Romeinse tijd aangetroffen.
Het lijkt er echter op dat in sommige gevallen in het IOED-werkingsgebied crematieresten
in de Romeinse tijd ook werden ingezameld en bijgezet in een urne, een praktijk die
eveneens voorkomt op het grafveld van Waasmunster – Pontrave (CAI-ID 32766) net
buiten het onderzoeksgebied (Van Hove 1996). Aangezien het in het IOEDwerkingsgebied echter uitsluitend vondsten betreft die in de 18de en de 19de eeuw aan
het licht kwamen, dient bij de interpretatie ervan de nodige voorzichtigheid aan de dag
gelegd te worden. Zo maken Daem (1982) en Melkebeek (1985) melding van een
Romeins grafveld dat in 1787 in Wetteren – Kruisbergen (CAI-ID 31427) werd gevonden
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en waarbij 30 urnen gevuld met as en beenderen werden aangetroffen. BauwensLesenne (1962) meldt voorts dat in 1881 in Wichelen – Serskamp 3 (CAI-ID 32809) een
“roodaarden kruik gevuld met as en gecalcineerde beenderen [werd gevonden] bij het
afvoeren van een bergje dat niets anders kan geweest zijn dan een tumulus”. Ook in
Baasrode – ’s Heerenbosch (CAI-ID 30009) werden in 1788 restanten van mogelijke
Romeinse graven aangetroffen. Het zou gaan om brandgraven waarbij de
crematieresten werden verzameld in urnen en vervolgens begraven, eventueel met
bovenop een grafheuvel. De artefacten die op deze locatie ingezameld werden,
maakten deel uit van de collectie van de heer Van Bavegem (1745-1805) die als arts in
Baasrode werkzaam was (Bauwens-Lesenne 1962; Bovyn 1962; De Maeyer 1979;
Stroobants 1995).

12.5. Andere vermeldenswaardige vondsten
Mogelijk verband houdend met de woelige periode in de tweede helft van de 2de eeuw
n.C., is de muntschat die in Mespelare – Hofstede (CAI-ID 2303) in 1607 bij toeval werd
gevonden tijdens graafwerken tegenover de pastorij en er vermoedelijk in de 1ste – 2de
eeuw n.C. werd begraven. Het gaat om ca. 1600 gouden munten uitgevaardigd onder
Domitianus, Trajanus, Hadrianus, Matidia en Sabina, Aelius Caesar, Antoninus-Pius,
Faustina Senior, Marcus Aurelius, Faustina Junior, Lucius Verus, Lucilla en Commodus,
alsook een aantal juwelen/cameeën (Galesloot 1875; Stroobants 2010; Thirion 1967). De
ontdekker verkocht de schat in afzonderlijke loten, waardoor een volledig overzicht van
de collectie zeer moeilijk gereconstrueerd kan worden. Een deel van de muntschat zou
in de collectie van burgemeester Rocockx van Antwerpen terecht zijn gekomen. Ook in
Kalken – Menneweg I (CAI-ID 152622) en Mespelare 1 (CAI-ID 156269) werden munten uit
de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om een Romeinse munt uitgevaardigd onder keizer
Augustus en twee gallische munten.
Op twee locaties in het onderzoeksgebied werden (mogelijke) restanten van
houtskoolmeilers gevonden die werden aangelegd om een grote hoeveelheid houtskool
te produceren. Resten van een dergelijke houtskoolmeiler die uit de midden-Romeinse
tijd dateert42 , werden aangetroffen tijdens een vooronderzoek in Berlare – Kruyenberg
(CAI-ID 226663; Gyesbreghs & Reyns 2019). Natuurwetenschappelijk onderzoek van de
houtskoolresten wijst uit dat op deze locatie bijna uitsluitend eikenhout werd gebruikt. Ook
in Uitbergen – Wijmeers 1 werden in WP1-WP2 resten van een mogelijke houtskoolmeiler
aangetroffen (Messiaen et al. in voorbereiding)

42

Labcode Poz-111322: 1850 ± 30 BP
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12.6. Romeinse bagger- en riviervondsten
Ook uit de Romeinse tijd zijn verschillende baggervondsten uit de Benedenschelde en
haar bijrivieren gekend (Figuur 56), maar in vergelijking deze uit de steentijden en bronstijd
werden deze nog maar in beperkte mate bestudeerd. Verlaeckt en Proos (1996) en
Taelman (2007) geven een beknopte opsomming van de belangrijkste Romeinse
riviervondsten en ook in Moens (1993) vinden we een kort overzicht terug van het
aardewerk, de metaalvondsten (fibulae, scharnieren, hamers) en andere Romeinse
artefacten die in of nabij Appels werden aangetroffen.

Figuur 56 Kaart met locatie bagger- en riviervondsten uit de Romeinse tijd op basis van de
Centrale Archeologische Inventaris.

Er werden enerzijds om objecten aangetroffen die duidelijk tot de religieuze sfeer
behoren en waarvan de aanwezigheid in de Schelde naar alle waarschijnlijkheid het
resultaat is van intentionele depositie. Dit is bijvoorbeeld het geval voor verschillende
bronzen beeldjes (zoals de Mars van Dendermonde; Faider-Feytmans 1979; Maertens de
Noordhout 1938; Mussche et al. 1992) en het zandstenen altaar uit Wetteren – Oude
Scheldebrug (CAI-ID 31429) gewijd aan de god Hercules (Esperandieu 1925). Deze
vondsten wijzen er mogelijk op dat de rivier een belangrijke rol speelde in de religieuze
beleving van de Romeinen. Ook aan de bronzen fallische symbolen die onder andere
ter hoogte van Wichelen en Appels werden aangetroffen en vermoedelijk fungeerden
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als ex-voto’s of amuletten, kan een gelijkaardige betekenis worden toegekend (FaiderFeytmans 1979; Moens 1993). Dit geldt eveneens voor de grote phallus in zandsteen
afkomstig uit de Dender (Dendermonde 10; CAI-ID 156055). In 1923 werd tijdens
baggerwerken in de Durme tussen Wijde-Durme en Drijgoten een nagenoeg complete
bronzen emmer/ketel (type Hemmoor) aangetroffen met geïnciseerde decoratie van
vogels, planten en geometrische motieven (Hamme 2; CAI-ID 160761). De interpretatie
van deze uitzonderlijke vondst is echter onduidelijk.

Figuur 57 Laat-Romeinse spelden van het Wijster-type uit Wichelen (bron: Verlaeckt & Proos 1996,
fig. 1).

Anderzijds werden ook baggervondsten aangetroffen die zowel het resultaat kunnen zijn
van intentionele depositie als van (accidenteel) verlies. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
objecten zoals fibulae, spelden, munten, terra sigillata en amfoorfragmenten (Verlaeckt
1996, 2003; Verlaeckt & Proos 1996; Verlaeckt 1999, 2001; Bauwens-Lesenne 1962; de Loë
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1931; Moens 1993; Thoen & Trimpe-Burger 1979). Een aantal van deze voorwerpen is in de
CAI opgenomen in de records Dendermonde – Nieuwe brug over de Schelde (CAI-ID
30643), Scheldetraject tussen Schoonaarde-Konkel en Appels-Brede Schooren (CAI-ID
1142) en Wichelen – Brugske (CAI-ID 32804). Interessant zijn de twee spelden die tijdens
baggerwerken ter hoogte van Wichelen werden aangetroffen en vermoedelijk
overeenkomen met het CAI-record Wichelen – Brugske (CAI-ID 32804; Figuur 57;
Verlaeckt & Proos 1996). Het gaat om spelden van het Wijster-type uit de laat-Romeinse
tijd die eveneens een Germaanse invloed weerspiegelen.

12.7. Conclusie
Voor de Romeinse periode beschikken we in het IOED-werkingsgebied over een meer
uitgebreide dataset in vergelijking met de voorafgaande periodes, waarbij redelijk wat
van deze gegevens afkomstig zijn van enkele grootschalige preventieve projecten (vb.
Zele – Kouterbosstraat I, Zele – Zuidelijke Omleiding, Schellebelle – Romeinse site Wijmeers
2). Data met betrekking tot de laat-Romeinse tijd die ons onder andere informatie kunnen
leveren over de Germaanse invallen die onze streken teisterden en de wijze waarop
hiermee door de inheemse bevolking werd omgegaan, blijven echter schaars, maar dit
is ook elders in Vlaanderen het geval (Vanderhoeven et al. 2008). Zowel binnen als buiten
het IOED-werkingsgebied zijn verschillende vondsten uit deze periode die gekend een
Germaanse invloed weerspiegelen (vb. opgebaggerde spelden van het Wijster-type),
maar doorgaans ontbreken goede vondstcontexten en bijbehorende dateringen. In dit
opzicht zijn de laat-Romeinse vondsten die in primaire context werden aangetroffen op
de vindplaats Zele – Kamershoek (VTN-OV13; CAI-ID 155074) van erg groot belang.
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13. Vroege middeleeuwen
Het begin van de middeleeuwen laat men traditioneel samenvallen met de opkomst van
de Merovingische dynastie en de start van de Merovingische periode. Belangrijk moment
dat hierbij steeds wordt aangehaald is 486 wanneer Chlodowech Syagrius – de laatste
Romeinse
Generaal
in
Gallië
–
wist
te
verslaan
(https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/). Daarmee verdwenen de Romeinen
definitief uit onze streken. De Franken waren in oorsprong Germaanse inwijkelingen die al
in de loop van de 3de eeuw als foederatie of bondgenoten van de Romeinen in onze
gewesten verschenen om mee de Rijksgrens te verdedigen. De geleidelijke integratie van
deze Frankische immigranten zou uiteindelijk in de loop van de 6de eeuw leiden tot een
totaal nieuwe maatschappij: een christelijke samenleving met aan het hoofd
Chlodowech, koning van alle Franken. Stap voor stap groeide ook daarna de Frankische
macht. Eerst enkel in het noorden van Gallië, maar na 486 ook in de rest van de
voormalige Romeinse provincie. Een voortdurende expansiedrang zou uiteindelijk leiden
tot het machtige Frankische rijk onder de Karolingers (Blok 1981).
Het christelijk karakter van de Merovingische maatschappij moeten we wel met een
korreltje zout nemen. Zeker in de vroegste perioden. Na 496 – het moment dat
Chlodowech zicht laat dopen – volgde een groot deel van de adel zijn voorbeeld. Ze
waren vermoedelijk vooral christenen op papier en bleven lang trouw aan de tradities
van hun voorouders. De gewone bevolking hielt nog veel sterker vast aan haar heidense
gewoonten (Crombé & Herremans 2017). In de vroege periode van kerstening vinden we
dan op vele grafvelden zowel heidenen als christenen terug. Grote delen van
Vlaanderen en de Scheldevallei raakten pas in de 7de eeuw echt gekerstend (Milis 1981).
Algemeen genomen beschouwt men de 5de eeuw en de Frankische periode nog steeds
als een overgangsperiode die de ene keer al bij de vroege middeleeuwen en de andere
keer nog bij het Late Keizerrijk wordt gerekend. De vondsten uit de vroege Merovingische
periode worden daarbij vaak aangeduid als ‘Frankisch’ waarbij het niet altijd duidelijk is
of ze nu dateren voor of na 486 (https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/).
In 751 neemt de dynastie van de Pepiniden – de befaamde hofmeiers van het
Merovingische Rijk – de macht in handen. Vanaf Karel Martel (689-741) wordt deze familie
aangeduid als de Karolingers. Deze dynastie – met Karel De Grote (742 – 814) als
voornaamste telg – zou de heerschappij behouden tot het einde van de 10de eeuw (Blok
1981). De 8ste en 9e eeuw wordt aangeduid als de Karolingische periode, terwijl de 10de
eeuw
vandaag meestal bij
de volle
middeleeuwen wordt gerekend
(https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/).
In het IOED-werkingsgebied treffen we in totaal 51 CAI-records aan waarin melding wordt
gemaakt van vroegmiddeleeuwse resten (Figuur 58. Het merendeel van de vondsten
werd geregistreerd als vroegmiddeleeuws zonder verder detail (n=34). Bij de anderen
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wordt onderscheid gemaakt tussen vondsten uit de pre-Merovingische periode (n=2), de
Merovingische periode (n=12) en Karolingische periode (n=2).

Figuur 58 Kaart met locatie van vondsten uit de vroegmiddeleeuwse periode op basis van de
Centrale Archeologische Inventaris.

13.1. Een veelvoud aan grafvelden
Zoals voor vele ander regio’s in Vlaanderen is de Merovingische occupatie in het
onderzoeksgebied vooral gekend via overblijfselen van de religieuze en funeraire praktijk.
Een belangrijke site voor de Merovingische periode in de regio is de Zwijvekekouter in SintGillis-Bij-Dendermonde (CAI ID 30267; 30655; 30011; 221211; 221206). Medio jaren ’90 van
de 20ste eeuw werden er in de omgeving van de latere Zwijvekeabdij een uitgestrekte
Merovingische begraafplaats aangetroffen met zo’n 72 inhumatiegraven. De meeste
van deze graven waren west-oost georiënteerd volgens christelijke traditie. De
grafvondsten waren gevarieerd en rijk met onder andere biconische urnen, een
diversiteit aan ander aardewerk, metalen voorwerpen, glaswerk (top- en spitsbekers)
(Delrue 2006), sieraden (ring, borstspelden, armband), fibulae, gespen en
gordelbeslagen, kralensnoeren, spinschijfjes, wapens, vuurslagen, munten, enzoverder.
De meeste grafvondsten dateren grosso modo van 525 tot de 7de eeuw, met enkele
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vroegere (begin 6de eeuw) graven en jongere (begin 8ste eeuw) graven (Van Der Gucht
1980; Van Doorselaer 1965; Rogge 2004; Van Doorselaer & Rogge 1991; Van Doorselaer
2010; De Laet en Trimpe Burger 1961; Van Doorselaer 1958; De Laet 1958; Roosens 1994;
Desittere & Van Doorselaer 1964).
Ook elders werden er sporen van Merovingische begraving aangetroffen. Bijvoorbeeld in
de Waelestraat in Serskamp (CAI ID 32811), deelgemeente van Wichelen. De literatuur
omtrent het onderzoek is beperkt maar is sprake van de vondst van een aantal
vlakgraven met ondermeer munten als grafgift (Bauwens-Lesenne 1962; Roosen 1949;
Van Doorselaer 1958). Ook in Massemen (CAI ID 30347), deelgemeente van Wetteren,
werden er ter hoogte van het toponiem Helverdink (Lambroekstraat) een aantal
vondsten gedaan die mogelijk in relatie staan tot Merovingische begraving: er is sprake
van een aantal greppels en kuilen met daarin metalen gordelgarnituur en biconisch
aardewerk. Het ensemble wordt gedateerd in de 7de eeuw (Balthau & Verhaeghe 1985).

Figuur 59 opgravingsplan van Merovingisch grafveld op de Zwijvekekouter en afbeelding van
een zilveren vogelfibula. Dit was een grafgift uit de 6de eeuw (Van Doorselaer 1958).

13.2. De ‘Frankische’ component
In een aantal grafvelden is er ook spraken van een ‘Frankische’ component die
suggereert dat de onderzoeksregio al tijdens de Frankische bewoning kende. Net ten
oosten van uitgestrekte grafveld op de Zwijvekouter situeerden zich een aantal
brandrestengraven aangetroffen met daarin zogenaams ‘Saksisch’ aardewerk. Dit
aardewerk wordt op basis van de typische chevronversiering en horizontale groeven op
de schouder in de vijfde eeuw gedateerd (Figuur 60). Eén van de graven behoorde
hoogstwaarschijnlijk toe aan een vrouw van Centraal-Duitse oorsprong. De vondst van
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de Frankische graven situeert zich net ten oosten een 6de en 7de eeuw begraafplaats.
Ook een aantal losse vondsten (aardewerk en sieraden) tussen de jongere graven
dateren opvallend vroeg met een datering op het einde van de 5de eeuw (Van
Doorselaer en Opsteyn 1999a; Van Doorselaer & Opsteyn 1999b; Van Doorselaer et al.
1995).

Figuur 60 Saksisch aardewerk met chevronversiering op de schouder van de Zwijvekekouter in
Dendermonde (©Stedelijke musea Dendermonde)

In Wetteren wordt er melding gemaakt van vermoedelijk 5de eeuws vondstensemble dat
naar samenstelling vermoedelijk moet gezien worden als een grafgift. Het gaat om een
oude vondst uit 1834 langs de Schelde, ter hoogte van het toponiem Overbeke.
Bauwens-Lessene omschrijft het ensemble als: “een blauwachtige stenen kruik,
drinkbeker in glas met daarin zilveren munt met afbeelding van een Romeinse keizer,
stukken van een zwaard, gevonden samen met enige beenderen” (Bauwens-Lesenne
1962: 249; Daem 1982; Daem 1994).

13.3. De onzichtbare nederzettingen
Informatie over de materiële cultuur en het dagelijks leven tijdens de vroege
middeleeuwen beperkt zich voorlopig tot de hierboven beschreven vondsten uit
funeraire context. Tastbare sporen van nederzettingen zijn eerder beperkt en voor de
situering van eventuele bewoningskernen moeten we het op vlak van archeologie vooral
doen met losse vondsten. Veelal gaat het om (deels) verspit materiaal op vindplaatsen
uit andere perioden, oudere toevalsvondsten en baggervondsten met erg weinig
contextuele informatie (zo vermeld het repertorium van Bauwens-Lesenne enkele
vondsten in de omgeving van Dendermonde zonder duidelijke locatie CAI ID: 156056;
156127) en vondsten gedaan tijdens veldprospecties. Het gebrek aan informatie uit
opgraving is mogelijk ten dele te verklaren door de stand van het onderzoek, maar
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mogelijk zijn er ook andere verklaringen: zo is het een gegeven dat we vandaag nog
altijd sporen uit de vroege middeleeuwen moeilijk herkennen; mogelijk is er ook sprake
van een mindere bewaring door gebruik van specifiek bouwmaterialen en -technieken;
daarnaast moeten we de vroegmiddeleeuwse nederzettingen veelal zoeken onder onze
hedendaagse dorpskernen, vaak weinig onderzochte en moeilijk te onderzoeken zones.
Waar moeten we deze vroegmiddeleeuwse nederzettingen nu precies verwachten in de
regio? De bossen tussen Schelde en Durme – maar ook elders in Vlaanderen waren bij
het begin van de vroege middeleeuwen grotendeels hersteld van de kaalslag onder het
Romeins koloniale systeem. De rivieren traden tijdens de vroege middeleeuwen nog
regelmatig buiten de oevers maar dankzij de regeneratie van het bos veel minder dan
op het einde van de Romeinse tijd. Toch wijst er weinig op landbouw of ander activiteit
in het alluvium voor de indijking tijdens de volle middeleeuwen. Mogelijk speelde de
toenemende getijdenwerking van de Bovenschelde na het ontstaan van de
Westerschelde hierin ook een rol. Bewoning situeerde zich veelal net buiten de
riviervalleien en beekvalleien. Ook in andere regio’s blijkt vooral de droge oever langs het
alluvium een aantrekkelijke vestigingsplaats (Crombé & Herremans 2017).
In de Merovingische periode ging het vooral om einzelhöfe: een beperkte nederzetting
met een of meerdere houten huizen, een aantal hutkommen, een waterput en wat
andere bijgebouwen zoals spijkers. Onder de Karolingers komt het hofstelsel in zwang
waarbij grotere landbouwuitbatingen ontstonden al dan niet gefinancierd en bestierd
door de adellijke stand. Bos werd lokaal gerooid en ingericht als landbouwareaal met
gemeenschappelijk gebruik. De beste en meest aantrekkelijke gronden werden als eerste
ontgonnen. Deze landerijen – vaak nog in de toponymie aanwezig als kouters- hadden
een open karakter. Aansluitend ontstonden nederzettingen met bewoning vaak rond
een dries. In sommige gevallen groeiden deze nederzetting uit tot volwaardige dorpen,
andere verdwenen gaandeweg uit het oog (Verhulst 1995).
Sommige toponiemen verwijzen nog naar een vroegmiddeleeuwse oorsprong zoals
toponiemen van het type ‘inga-haim’ (bv. Oudegem) en ‘Sali’-type (bv. Zele). Als
archeologische indicatoren gelden natuurlijk de bovenvermelde grafvelden (§13.2) die
toch ook telkens een nederzetting in de directe omgeving doen vermoeden.
De weinige data uit ons onderzoeksgebied lijken dit beeld van landinname wel te
bevestigen. Eind jaren 1980 werd de deelgemeente Sint-Gillis-Bij-Dendermonde
systematische geprospecteerd in het kader van een licentiaatsscriptie43. Een cluster van
In de Centraal Archeologische Inventaris is heel onduidelijk welke van de geprospecteerde sites
nu werden weerhouden en welke niet. Bovendien lijken er een aantal records verkeerd ingevoerd
of is er gaandeweg gekozen voor een nieuwe nummering/benaming van de sites afwijkend van
die in de scriptie. Volgende vindplaatsen zijn volgens de scriptie zeker vroegmiddeleeuws
(oorspronkelijke nummering): SG2 (ter hoogte van Galeidestraat); SG6 (ten zuiden van Oud
Klooster); SG7 (ten zuiden van Oud Klooster); SG9 (aan de Groeneweg); SG10 (aan de
Groeneweg); SG11 (aan de Groeneweg); SG13 (hoek Groeneweg en spoorlijn); SG68 (nabij
Brugstraat); SG122 (nabij Groeneweg); SG125 (aan Brugstraat) (Luyckx 1988).
43
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vindplaatsen tekent zich af in de omgeving van de gehuchten Zwijveke en Boonwijck,
waar de Dendervallei wordt afgeboord door een aantal droge (lemige) zandruggen
waar zich koutercomplexen ontwikkelen (als beste voorbeeld de Zwijvekekouter of
Molenkouter). Ze wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting nabij de
Merovingische begraafplaats (Figuur 61) (Luyckx 1988).

Figuur 61 vroegmiddeleeuwse vondsten op en rond de Zwijvekekouter in Dendermonde. Project
op de 18de eeuwse Ferrariskaart

Gericht bijkomend onderzoek op de abdijterreinen in de jaren 1990 leidde niet tot
opzienbarende resultaten en al zeker niet tot een duidelijk beeld van de
vroegmiddeleeuwse bewoning rond het grafveld (Van Doorselaer et al. 1995). Het enige
tastbare spoor van een eventuele nederzetting op de Zwijvekekouter kwam aan het licht
in 2012 tijdens een opgraving (CAI ID 159837). Toen werd er een waterput aangesneden
die vermoedelijk in de Merovingische periode moet gedateerd worden (Figuur 62)
(Demey 2012).
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Figuur 62 Merovingische waterput aangetroffen in 2012 op de Zwijvekekouter (Demey 2012).

Tijdens werken in kader van het Sigmaplan werd er in Wichelen (CAI ID 979433) een aantal
vroegmiddeleeuwse kuilen onderzocht. Ter hoogte van de vindplaats bevond zich een
Romeinse rurale nederzetting die vermoedelijk zijn oorsprong kent in de Late Ijzertijd. De
bewoning situeerde zich op een zandige opduiking die ergens in de ijzertijd werd afgezet.
De vroegmiddeleeuwse kuilen waren gegraven in een dik pak alluviale klei dat de
Romeinse nederzetting afdekte. Via 14C datering op enkele houtskoolbrokken werden
deze gedateerd in de 5de- 6de eeuw (Meylemans et al. 2014) De kuilen werden
bemonsterd voor wetenschappelijk natuurwetenschappelijk onderzoek in functie. Dit
resultaten van dit onderzoek laten mogelijk toe in de toekomst een nauwkeuriger beeld
te schetsen van landschap en vegetatie in de omgeving van Wichelen tijdens de vroege
middeleeuwen (Meylemans et al. in voorbereiding).

Figuur 63 doorsnede en datering van de vroegmiddeleeuwse grachtstructuur uit Oudegem (De
Clercq 2005)
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Ook in Oudegem (CAI ID 1042) werden er sporen van een Merovingische nederzetting
aangetroffen bij de aanleg van de Distrigas -aardgasleiding Zeebrugge-Zelzate/Enatten.
Een tiental paalgaten werden geregistreerd samen met een grachtstructuur met een
maximale breedte van 4,75 m en een maximaal bewaarde diepte van 65 cm. In de
palencluster werd er een vijfposten-spijker herkend met een afmeting van 2.5 x2.5 m. Het
gebouwtjestond volgens de hoofdwindrichtingen ingeplant. Op basis van Koolstof-14
datering van houtskool uit de gracht moet het ontstaan van de nederzetting geplaatst
worden in de periode tweede helft 5de tot eerste helft 7de eeuw. De gracht bleef in
gebruik tot in de 10de eeuw (Figuur 63) (De Clercq 2005).
In Zele ter hoogte van de Pieter Gorusstraat (CAI ID 31507) werd een gracht
aangesneden die op basis van een Koolstof-14 datering van houtskool uit de onderste
grachtlagen in 9de-10de eeuw dateert, terwijl het vondstmateriaal uit de de bovenste
lagen) in hoofdzaak uit de Romeinse periode stamt. Landschappelijk situeert zich op een
kleine zandige en vrij droge opduiking aan de rand van het Scheldealluvium, omgeven
door natte micro-depressies. De plek was al eerder bewoond tijdens de late-ijzertijd en
de Romeinse. Ook later in de volle middeleeuwen vestigen zich boren op de zandige kop
met uitzicht op de rivier (Bourgeois & De Clercq 2003).
Verder blijkt de vroegmiddeleeuwse activiteit in de regio vooral uit intrusief en residueel
materiaal op opgravingen dat niet met specifieke sporen in verband gebracht kan
worden. Zo werd er bijvoorbeeld op het laatmiddeleeuws Hof van Peene in Baasrode
(CAI ID 1280) een handvol Merovingische en Karolingische scherven verzameld tijdens
een noodonderzoek (Ameels & Moens 2010). Eind jaren 1990 werd er bij noodonderzoek
ter hoogte van het OCMW in de Dreefstraat (CAI ID 32805) in Wichelen wat aardewerk
uit de vroege middeleeuwen verzameld mogelijk in relatie tot een aantal weinig duidelijk
grondsporen (De Clercq 1999). Een ander voorbeeld is het Badorf- en Mayen aardewerk
dat tijdens onderzoek in kader van het Sigma-plan werd aangetroffen bij het onderzoek
naar de volmiddeleeuwse motte van de Bergenmeersen in Wichelen (CAI ID 31439)
(Perdaen et al. 2013).

13.4. Wapens en draken uit de Schelde
Zoals reeds aangehaald is de regio Schelde-Durme is rijk aan archeologische
baggervondsten, ook voor de vroege middeleeuwen. Vrijwel alle Scheldevondsten in de
regio zijn te koppelen aan baggercampagnes in functie van het uitdiepen van de
Schelde of in functie van de aanleg van een nieuwe brug.
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Figuur 64 Drakenkop aangetroffen in de Schelde nabij Appels (© The Trustees of the British
Museum)

Meest tot de verbeelding sprekende vondsten zijn ongetwijfeld de zogenaamde
drakenkoppen die op vijf verschillende plekken in de regio uit de Schelde werden
gehaald44:
(i)

Appels (Dendermonde) (CAI ID 1141): aangetroffen in 1934 bij baggerwerken
op 2 km van Zwijvekekouter samen met een aantal andere resten van een
scheepswrak. Uit eikenhout. Vermoedelijk sierde de kop de boeg van een
boot. De afmetingen van het hout indacht, zou het om een vaartuig van om
en bij de 18 m gaan. Koolstof-14 plaatst het stuk rond 400 AD, dus mogelijk
vroege 5de eeuw (Bruce-Mitford 1970). Het stuk bevindt zich in de collectie
van het British Museum;

De CAI vermeld er zes maar vermoedelijk is er sprake van één dubbele record
(Moerzeke)
44
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Moerzeke (Hamme) (CAI ID 32217; 400012) opgebaggerd tussen Moerzeke en
Mariekerke, nabij Vlassenbroek in 1942 (of 1939) (Roossens 1969).
Slangvormige kop met geopende muil en 4 slagtanden. Op basis van
Koolstof-14 wordt het stuk gedateerd in de 3de tot 5de eeuw (350 +/- 70 AD)
(Bruce-Mitford 1968; 1970). Op basis van stilistische kenmerken lijkt een
datering in de tweede helft van de 5de eeuw (Vierck 1970). Op basis van de
afmetingen lijkt de kop de boeg van een kleiner schip te hebben getooid.
Ook deze vondst bevindt zich in de collectie van het British Museum;
Wetteren (CAI ID 31667) opgebaggerd in 1953 bij de bouw van de nieuwe
Scheldebrug. Een dubbele houten dierenkop met gebogen open bek.
Volgens sommige een onderdeel van een boot, volgens prof. De Laet
waarschijnlijk van Deense oorsprong afkomstig van een meubel (bv.
troon).Gedateerd op stilistische argumenten in de 9de eeuw (BauwensLesenne 1962);
Hamme (CAI ID 40009) opgebaggerd nabij de dorpskern. Weinig informatie
voor handen. Een dubbele houten dierenkop die op stilistische kenmerken
wordt gedateerd in de 9de eeuw (Bauwens-Lesenne 1962);
Zele (CAI ID 32814) Koolstof-14 plaatst dit stuk rond 690 AD +/- 180, met
andere woorden de Merovingische periode. Het is niet duidelijk of het ook
om een boegbeeld gaat of om een stuk van een groot meubel (BruceMitford 1968). Het stuk bevindt zich in een museum te Leiden.

Traditioneel worden dit type drakenkoppen in verband gebracht met een gebruik als
boegbeeld op een schip. Vandaar ook vaak de naam snekkenkoppen. De vondst van
de drakenkop in Appels (CAI ID 1141) samen met het wrakhout lijkt deze hypothese te
bevestigen. Voor sommige stukken zoals de kop van Zele (CAI ID 32814) of Hamme (CAI
ID 40009) werd dan weer de suggestie gedaan dat het houtwerk deel zou uitgemaakt
hebben van een meubel. De precieze betekenis van de baggervondsten blijft
onduidelijk. Sommige auteurs zien in de drakenkoppen een getuige van de passage van
vikingen of Noormannen in de regio (Van Bogaert-Wauters 1942). Gezien voor
Vlaanderen vooral de 9de eeuw wordt geassocieerd met Vikingterreur lijken de absolute
dateringen van de stukken uit Appels, Moerzeke en Zele dit tegen te spreken. Dit sluit
natuurlijk een noordelijke herkomst of invloed niet uit. De Scandinaviërs waren tijdens de
vroege middeleeuwen in de eerste plaats handelaars met een erg groot netwerk dat
hen ook tot in onze gewesten bracht. Ondermeer technologische vooruitgang en
overpopulatie ten gevolge van de welvaart zouden aan de basis hebben gelegen van
de start van migratie en plundertochten (Van Der Tuuk 2008; Myhre 2000). Ook de
vroegere stukken kunnen het resultaat zijn van noordelijke contacten in een of andere
vorm. Uit de laat-Romeinse periode kennen we bijvoorbeeld e Chauci en ook de Friesen.
Beide zondigden zich aan Piraterij in het Nederlandse Deltagebied (en misschien ook
zuidelijker?). De laatste speelden ook een rol in het Laat-Romeinse leger (Dhaese 2011).
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Figuur 65 mes in ijzer opgebaggerd in de Schelde nabij Schellebelle (© STAM)

Een belangrijke collectie aan vondsten voor de middeleeuwen is de collectie Maertens
de Noordhout waarvan belangrijke deelcollecties worden beheerd door de UGent en
het STAM (Figuur 65). De middeleeuwse metalen voorwerpen uit de collectie van de
UGent werden onderzocht in kader van een masterscriptie. Maar liefst 32 middeleeuwste
ijzeren en bronzen voorwerpen zijn afkomstig uit het onderzoeksgebied (Tabel 7).
Allemaal baggervondsten uit de Schelde. Er werd een gedetailleerde typologie
opgesteld op basis van internationaal referentiemateriaal. Daarbij kon ondermeer bij de
bijlen en messen een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen gereedschap en
wapens. Opvallend is ook de relatief grote middeleeuwse component die werd herkend
(De Grave 2010;2015)

Tabel 7 middeleeuws metalen voorwerpen in de collectie Maertens de Noordhout (De Grave
2010)
Inv.

Deelgemeente

Gemeente

Materiaal

955

Schellebelle

Wichelen

Brons

Gesp

Geen datering

956

Schellebelle

Wichelen

Brons

Gesp

Geen datering

957

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Langsax

Eerste helft 8ste eeuw

958

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Schmallsax

5de-7de eeuw

959

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Flügellanzenspitze

Karolingisch
tot
middeleeuwen

960

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Lanspunt

Vermoedelijk Merovingisch

961

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Lanspunt

Vermoedelijk 8ste eeuw

962

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Pijlpunt

Mogelijk Merovingisch

963

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Pijlpunt

Merovingisch
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Categorie

Datering

volle

964

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Pijlpunt

Mogelijk Merovingisch

965

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Pijlpunt

Merovingisch

967

Schellebelle

Wichelen

Brons

Gesp met riemtong

6de-7de eeuw

968

Schellebelle

Wichelen

Brons

Gesp met riemtong

6de-7de eeuw

970

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Timmermansbijl

Karolingisch

971

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Franciska

6de eeuw

972

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Franciska

6de eeuw

973

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Franciska

6de eeuw

975

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Beil

5de-7de eeuw

976

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Timmermansbijl

Volle-late middeleeuwen

977

Schellebelle

Wichelen

Timmermansbijl

Volle middeleeuwen

978

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Timmermansbijl

Vanaf 7de eeuw

979

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Timmermansbijl

Vanaf 7de eeuw

980

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Timmermansbijl

Volle middeleeuwen

981

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Bijl

Mogelijk
middeleeuwen

982

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Franciska

6de eeuw

983

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Mes

7de eeuw

984

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Mes

5de-7de eeuw

988

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Houweel

Geen datering

989

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Beugelschaar

Geen datering

990

Schellebelle

Wichelen

Ijzer

Beugelschaar

Geen datering

993

Schoonaarde

Dendermonde

Ijzer

Baardbijl

6de-7de eeuw

998

Schoonaarde

Dendermonde

Ijzer

Flügellanzenspitze

Tweede helft 9de eeuw

volle

13.5 Conclusie
De dataset van de regio kan voor de regio rijk en relevant worden genoemd. Daarbij
gaat het niet zozeer om het aantal vondsten maar wel om de wetenschappelijke waarde
er van. Met de Zwijvekekouter beschikt de regio over een echte referentiesite op vlak van
Merovingische begraving. Aangevuld met de data uit een aantal kleinere
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grafveldonderzoeken (oa. Masseme) is er een stevige basis voorhanden voor verdergzet
onderzoek.
Net als elders in Vlaanderen is er weinig data beschikbaar voor vroegmiddeleeuwse
nederzettingen. De nederzettingssporen uit Oudegem zijn relevant maar beperkt.
Archeologische opvolging van de Zwijvekekouter blijft van belang want het is duidelijk
dat ook daar een nederzetting moet zitten. Op zoek naar bijkomende
nederzettingsporen moet in de toekomst vooral ingezet worden op de archeologische
opvolging van de dorpsontwikkeling en ontwikkeling van de andere koutergebieden in
de regio.
Het grote ensemble aan vroegmiddeleeuwse baggervondsten is uniek voor Vlaanderen
en is zelfs op internationale schaal opvallend. Daarbij springen natuurlijk de houten
drakenkoppen in het oog waarvan we de ware betekenis nog altijd niet volledig vatten.
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14. Volle en late middeleeuwen
Met de volle middeleeuwen wordt doorgaans de periode van de 10de-12de eeuw
bedoeld. De late middeleeuwen gaan over in de Vroegmoderne Tijd rond 1492 wanneer
Christoffer
Colombus
de
Nieuwe
Wereld
ontdekt
(https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/).
Tijdens de volle en late middeleeuwen zal de regio Schelde-Durme behoren tot het
Graafschap Vlaanderen. Het zag er nochtans lange tijd anders uit. Na de dood van
Lodewijk de Vrome – erfgenaam van Karel De Grote – raakte het Karolingisch rijk verdeeld
(Verdrag van Verdun 843) onder de drie zonen van Lodewijk: Lotharius (795-855), Lodewijk
de Duitser (804-876) en Karel de Kale (823-877). Omdat Lotharius zonder erfgenamen
bleef ontstonden er twee grote machtsblokken: het Koninkrijk Frankrijk en het Duitse Rijk,
eveneens bestuurd door een koning die zich al snel keizer zou noemen (Blok 1981; Koch
1981).
De Schelde was de grens tussen de twee invloedsferen waarbij de gebieden ten oosten
van de Schelde – dus ook de regio Schelde-Durme- behoorden tot het Duitse Keizerrijk.
Dit veranderde medio 11de eeuw wanneer de Vlaamse Graaf – die aan de overkant van
de Schelde al sinds de 9de eeuw een erg onafhankelijke koers voer tegenover de Franse
koning– een aantal gebieden definitief in leen neemt van de Duitse keizer. Zo wordt het
Land van Aalst definitief deel van het Graafschap Vlaanderen dat zich -ondanks de
leenbanden met de Franse Koning en de Duitse Keizer- steeds meer ging ontwikkelen als
een volwaardig onafhankelijk vorstendom (Koch 1981). De Vlaamse Graaf vond daarbij
een trouwe bondgenoot in de heren van Dendermonde die in ruil voor hun steun
toegang kregen tot het selecte clubje van ‘pairs’ (of gelijken) van de Graaf (Warlop
1975).
Waarom is deze politieke situatie van belang voor het archeologisch beeld van de regio
in deze periode? Omdat de ontwikkeling van de regio Schelde-Durme tijdens de volle
en late middeleeuwen zal parallel lopen met die van het Graafschap Vlaanderen.
Tussen de 11de en 15de eeuw ontwikkelde dit Graafschap zich tot een van de rijkste en
dichtstbevolkte regio’s in West-Europa. Een belangrijk deel van de bevolking leefde in de
steden, op internationale schaal befaamd voor hun ambacht en handel. Het platteland
ontwikkelde zich in ijltempo als een gouwgewest voor deze steden: niet enkel voor wol
en graan, twee belangrijke exportproducten, maar ook voor voedsel en basisproducten
voor de stedelijke bevolking (Verhulst 1995). Een nieuwe ontginningsbeweging - van een
nog grotere schaal als diegene tijdens de Romeinse periode- trok zich op gang (Crombé
& Heremans 1997). Men spreekt dan ook over de periode van de ‘Grote Ontginningen’.
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In het IOED-werkingsgebied treffen we in totaal 54 CAI-records aan waarin melding wordt
gemaakt van volmiddeleeuwse vondsten en 218 waar melding word gedaan van
laatmiddeleeuwse resten (Figuur 66 & Figuur 67).

Figuur 66 Kaart met locatie van vondsten uit de volle middeleeuwen op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

Voor de volle middeleeuwen en jongeren perioden bevat de CAI veel records op basis
van ‘indicatoren’. Voor de volle middeleeuwen gaat het om 54 waarnemingen en voor
de late middeleeuwen zijn dit er zelfs 225. Het gaat vaak om sites gekend uit heemkundig
en historisch-cartografische onderzoek. Vaak betreft het monumentale structuren die
vandaag nog in opstand zijn bewaard (bv. Kerken, kastelen, abdijen,…). Gezien deze
indicatoren niet gekoppeld zijn aan archeologisch onderzoek op het terrein, werden ze
grotendeels buiten beschouwing gelaten voor deze synthese en stand van zaken. De
indicatoren werden in deze studie enkel gebruikt om de spreiding van bepaalde types
sites aan te tonen (bv. mottes en sites met walgracht). Hierbij nemen we in rekenschap
dat de lijst van records op basis van indicatoren eerder organisch gegroeid en zeker niet
exhaustief is.
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Figuur 67 Kaart met locatie van vondsten uit de late middeleeuwen op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris.

14.1. Dendermonde binnen de muren
De Dendermondse binnenstad behoort zeker niet tot de archeologisch best onderzochte
stadskernen van Vlaanderen. Dendermonde kent nochtans wel een lange traditie van
amateurarcheologie. Vooral in de Werkgroep Archeologie en Monumentenzorg van de
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde was erg actief in de binnenstad.
In de periode 1970-’90 verzorgden ze er tal van werfcontroles en kleine preventieve
opgravingsprojecten (Verlaeckt 1999, 42-44). Beetje eigen aan de schaal van deze
onderzoeken, is de informatiewaard evenwel niet altijd groot. Kenniswinst werd vooral
gemaakt via een aantal grotere onderzoeksprojecten in het begin van de jaren 2000 (bv.
Bij de heraanleg van de Markt). De laatste decennia bleef onderzoek beperkt tot een
aantal kleinschalige vooronderzoeken en opgravingen.
De oudste vermelding van Dendermonde dateert uit 1087. Op basis van de topografie
wordt uitgegaan van een ontwikkeling uit twee kernen: een eerste op de rechteroever
van de Dender rond de Vlasmarkt en de Sint-Janskapel, een tweede op de linkeroever
van de Dender rond de Burcht van de heren van Dendermonde en de huidige Grote
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Markt. De nederzetting zou verder uitgroeien onder stimulans van de heren van
Dendermonden en in 1233 kreeg Dendermonde haar stadsrechten van Robert De
Bethune. Wanneer de stad precies de eerste keer versterkt werd is niet duidelijk. Ten
laatste in de 12de eeuw want in een oorkonde uit 1190 is er sprake van een waterpoort
op de Dender. De contouren van deze eerste omwalling zijn nog te herkennen in het
stadplattegrond. Op de linkeroever volgde de omwalling voor een stuk de Lodewijk
Dosfelstraat en de Noordlaan; op de rechterhoever zit het tracé nog vervat in de SintRochusstraat en de Oude Vest. Daarna volgende nog een aantal stadsuitbreidingen: in
de 13de eeuw breidt men uit op de rechteroever en komt nu ook stadsdeel rond het oude
begijnhof en de parochiekerk Sint-Gillis binnen de muren te liggen. Vooral onder impuls
van de Vlaamse Graaf Lodewijk van Male – die de Dendermonde toen in rechtstreeks
bestuur had – werd de stad een laatste keer uitgebreid tot de stadskern die we kennen
van de Kaart van Jacob van Deventer (ca. 1550). De contouren ervan komen grosso
modo overeen met het verloop van de huidige Begijnhoflaan, de Zuidlaan en de Leopold
II-Laan (Buyse et al. 2007).

Figuur 68 de archeologische vindplaatsen in de stadskern van Dendermonde (enkel relevante
archeologische data zonder de indicatoren). De Deventerkaart (ca. 1550) geprojecteerd op het
actueel kadaster (©Cartesius / geopunt)
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Archeologische data die deze topografische ontwikkeling bevestigen of chronologisch
kunnen verfijnen, zijn schaars. De burcht werd een eerste aangesneden in 1981 op de
binnenkoer van het gerechtsgebouw van Dendermonde (CAI ID 30008). De resultaten
waren beperkt met de registratie van twee massieve funderingsblokken in kalksteen en
enkele graven (Stroobants 1982). Bij de heraanleg van de Grote Markt in 2002-2003 (CAI
ID 827) was het mogelijk om het verdwenen voorhof van de burcht te onderzoeken. Dit
leverde meer informatie op, ook over de vorming van de middeleeuwse stad. Het
voorhof van de burcht was met een gracht omsloten. De gebogen zuid- en westzijde van
de Grote Markt wordt nog altijd door de vorm van de voorburcht bepaald. De gracht
die de voorburcht omsloot bedroeg ongeveer 15 m met een maximale diepte van 2 m.
De gracht sloot ter hoogte van het Vleeshuis aan op de Kerkgracht, vandaag de
Kerkstraat, die op haar beurt uitmondde in de Visgracht. Vermoedelijk waren er twee
brugovergangen over de grachten. Restanten van een van deze stenen brug werden
aangetroffen tijdens de opgraving. Een opmerkelijke vondst waren grondvesten van
kapel – vermoedelijk de burchtkapel- en daarrond een kerkhof. Natuurwetenschappelijk
daterend onderzoek leverde een aantal belangrijke gegevens op om de chronologie
van de burcht te verfijnen: dendrochronologisch onderzoek op een funderingsbalk van
de kapel gaf een kapdatum suggereert een bouwdatum medio 11de eeuw. Vermoedelijk
verwijst dit naar een belangrijke bouwfase van de burcht want twee balken van de
grachtbeschoeiing gaven met Koolstof-14 een datering tussen 1010 en 1170.
Dendrochronologisch onderzoek van twee houten lijkkisten toont dan weer aan dat het
grafveld zeker in gebruik bleef tot het laatste kwart van de 11de eeuw. Vermoedelijk werd
in deze periode het plein in dienst genomen als marktplaats. Mogelijk verdween dan al
de burchtkapel. In deze periode werd immers de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw
gebouwd. Het plein was aanvankelijk nog niet verhard en eigenlijk niet meer dan een
gigantische mesthoop met daartussen enkele kreupelpaden. De gracht rond de
voorburcht zou definitief gedempt worden op het eind van de 13de-begin 14de eeuw
wanneer het marktplein zijn huidige vorm kreeg en werd verhard (Buyse 2007; Evynck en
Mulaert 2007; Velleman 2005; Vervoort 2004; Vervoort 2006b; Vervoort 2007a).
Op verschillende plaatsen in de stad werd de middeleeuwse stadsomwalling onderzocht.
De middeleeuwse stadgracht werd aangesneden ter hoogte van de hoek Beurzestraat
en Zwarte Zusterstraat (CAI ID 2314). Uit onderzoek bleek dat de zogenaamde Paal- of
Savaangracht lijkt plots te stoppen in de Savaanstraat (nu E. Van Winckelstraat), maar
door dit archeologisch onderzoek blijkt dat de gracht waarschijnlijk uitmondde in de
vroegere kerkgracht. Ter hoogte van de Kerkstraat (CAI ID 3000) werd tot tweemaal toe
de Kerkgracht onderzocht die een verbinding vormde tussen de Dender en de Visgracht,
en de omwalling ten westen van de stad. De gracht werd gestut door bakstenen muren,
bekleed met Lediaanse zandsteen. Houten palen, verzwaard met een houten plank,
fundeerden deze muren eeuwenlang fungeerde de gracht als open riool (Stroobants
1983a;1983b;1984;1990). Er werd veel materiaal verzameld waaronder aardewerk, leder,
glas, metaal en wapens, beenderen en schelpen. De verzamelde majolica leidde tot
een deelpublicatie (Bosteels 1992). Ter hoogte van de voormalige Dijkpoort (aan de
173

gelijknamige Dijkstraat) (CAI ID 3000) werd een pand onderzocht dat vermoedelijk in de
15de eeuw gebouwd over de stadgracht. De lokale overwelving van de Torregracht
gebeurde vermoedelijk al in de 15de eeuw (Stroobants et al. 1980). Ook aan het kruispunt
van het Sas en de Prudens van Duysestraat (CAI ID 20085) werd de stadgracht aan
gesneden. Ter hoogte van de Gentsesteenweg werd dan de resten van een houten goot
aangetroffen (CAI ID 20161). De goot moet hebben gediend om het water van een
aanpalende beek naar de vest te leiden. De constructie bestond uit een reeks houten
tonnen met houten twijgenbanden (Stroobants 1984). Ter hoogte van het Scoutsplein
tenslotte werd de fundering van een spui onderzocht. De fundering in zand- en baksteen
metselwerk dateert vermoedelijk in de 13de eeuw (Bovijn 1972; Stroobants 1980).

Figuur 69 twee beelden van de opgravingen op de Grote Markt (2002-2003): links, de
funderingen van de voormalige burchtkapel, rechts, 13 de eeuws vloerniveau van de Grote Markt
(Vervoort 2007a)

Zoals vele middeleeuwse steden was ook Dendermonde rijk aan godshuizen en religieuze
instellingen. Een aantal daarvan werden de voorbije decennia ook archeologisch
onderzocht. In 1987 werden de funderingsresten van bedehuis vrij gelegd dat werd
geïnterpreteerd als voorganger van de verdwenen Sint-Rochuskapel (CAI ID 1205). Ook
werden er sporen aangetroffen van de Sint-Rochuskapel zelf met bijgebouwen tegen de
zij- en achtergevel van de bestaande kapel (Stroobants 1988-1992).
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Tijdens een preventief vooronderzoek in 2011 werd in de Kerkstraat de muur- en
vloerresten aangetroffen het Heilig Geesthuis, een godshuis voor arme vrouwen dat werd
opgericht in 1432 (CAI ID 158904). Het onderzoek bleef beperkt tot het vooronderzoek
(Reyns en Bruggeman 2011).
Naar aanleiding van geplande infrastructuurwerken werd in de periode 2008
(vooronderzoek) tot 2013 (opgraving) het Sint-Alexiusbegijnhof gedeeltelijk onderzocht
(CAI ID 226306;220774). De oudste sporen dateren uit de 13de en 14de eeuw met aantal
beerkuilen met daarin dierlijk bot, en grijs en rood gebruiksaardewerk. Daarnaast werden
er een aantal muren en vloerniveau’s aangetroffen die in relatie konden gebracht
worden met oudere bouwfasen gaande van de 14de tot 16de eeuw (Apers & Heyvvaert
2008; Heyvaert 2017).

Figuur 70 afwaterstelsel van het Brigitinessen en Brigitijnenklooster van Maria Troon in de
Brusselsestraat met aardewerkbuizen die terug gaan tot de 15de eeuw (Vervoort 2007).

Het voormalige Brigitinessen en Brigitijnenklooster van Maria Troon in de Brusselsestraat
(CAI ID 31984) was meerdere keren onderwerp van archeologisch onderzoek. De site is
vandaag ingericht als rusthuis. In functie van een uitbouw werd de voormalige tuinzone
onderzocht en de terreinen langs de Molenstraat en Arsenaal. De oudste sporen dateren
eigenlijk al voor de komst van de kloosterlingen in de 15de eeuw met bewoningssporen
van de 10de tot de 14de eeuw (zie infra). Wat monumentale sporen betreft is er sprake
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van een aantal bakstenen muren die deel uitmaakten van het voormalige klooster.
Verschillende vloerniveau ’s werden
hierbij onderscheiden waarvan de oudste
teruggaan tot de 15de eeuw. Daarnaast werd ook het grafveld aangesneden met talrijke
inhumaties. In de tuinzone werden er ook een aantal afvalkuilen en grachten
aangesneden uit de late middeleeuwen, net als restanten van een 15de eeuws pad dat
later ook als greppel werd uitgegraven. Interessant is ook de reconstructie die kon
gemaakt worden van het laatmiddeleeuwse waterafvoerstelsel uit aardewerk buizen
(Figuur 70)(Beeckman 2007b; Goudie Falckenbach et al. 2012a; Goudie Falckenbach et
al. 2012b; Vervoort 2007) .
De abdijgebouwen van Zwijveke situeren zich vandaag aan de Nijverheidsstraat in de
stadskern van Dendermonde. Dit Cisterciënzerinnenklooster situeerde zich tot eind 17de
eeuw buiten de stadsmuren ter hoogte van de Zwijvekekouter. Kort na 1214 stichtte de
Graven van Vlaanderen hier het Sint-Gilishospitaal dat snel zou uitgroeien tot
vrouwenconvent volgens de leefregels van Citeau. In de jaren 1980 werden er door de
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonden een aantal kleinschalige
opgravingen uitgevoerd waarbij de pandgang werd onderzocht en een 27
skeletbegravingen van religieuzen. Van de dienstgebouwen en de lekenvleugel werden
enkel funderingsresten vastgesteld (Strrobants & Pee 1981; Stroobants 1985).
Op een aantal vindplaatsen werd ook informatie verzameld over het stedelijk leven en
de materiële setting van de modale inwoner van middeleeuws Dendermonde. Vrijwel
overal gaat het om losse vondsten of eerder beperkte sporen zonder duidelijke
samenhang. De oudste sporen kwamen aan het licht op de site van het klooster van de
Brigitinessen (CAI ID 31984) met een aantal greppels, grachten en kuilen die dateren
tussen de 10de eb de 14de eeuw. Een waterkuil dateerde in de 11de-12de eeuw (Beeckman
2007b; Goudie Falckenbach et al. 2012a; Goudie Falckenbach et al. 2012b; Vervoort
2007).
Ter hoogte van de Openbare Stedelijke bibliotheek (CAI ID 1193), in de nabijheid van de
voormalige stadswallen (Gentsepoort of Steenpoort) werden er een aantal beerkuilen uit
de 13de eeuw onderzocht (Vervoort 2006a).
Op de Vlasmarkt (ter hoogte huisnummer 6) (CAI ID 20000) werden een aantal houten
funderingspalen onderzocht tot op een diepte van 5m. Tussen de structuur werd
laatmiddeleeuws rood aardwerk verzameld en meer recente faience (Stroobants 1994).
Een toevalsvondst aan de Vlasmarkt (ter hoogte huisnummer 19) bracht de sporen van
oudere bewoning op het perceel aan het licht. Ondanks de verwoestingen van de Eerste
Wereldoorlog en de daaropvolgende heropbouw was de laatmiddeleeuwse
gebouwkern nog goed bewaard (De Groote & Moens 2018).
Op de hoek van de Leopold II Laan en de Oude Vest (CAI ID 1125) situeerde zich ooit het
schutterhof van de Sint-Andriesgilde. In een beperkt vooronderzoek werden een aantal
kuilen en grachtstructuren aangetroffen met materiaal uit de 14de tot de 16de eeuw
176

(Taelman & Urmel 2008). Ter hoogte van Oude Vest 10-18 (CAI ID 16218) werden er een
aantal beperkte volmiddeleeuwse sporen aangetroffen waaronder een aantal
paalgaten met 14de eeuws aardewerk (Janssens et al. 2012).
Op de site van het Augustijnenklooster (CAI ID 1153) werden sporen uit de 15 de en 16de
eeuw geregistreerd die het klooster vooraf gingen. Mogelijk gaat het om het
Lombaerdenhof dat in de 14de en 15de eeuw op de site stond (Stroobants 1989).
Tenslotte: ter hoogte van Grote Markt 19 bevindt zich vandaag de voormalige
herenwoning van textielfabrikant Clément Ramlot. De woning werd ingepland op de
plaats van de vroegere middeleeuwse woningen ‘De Kop’ en ‘De Gulden Kop’ met een
bouwgeschiedenis tot in de 15de eeuw. Daarvoor maakte het terrein deel uit van de
oudere afspanning ‘Het Gulden Hoofd’. Archeologie bracht sporen van de
middeleeuwse woningen aan het licht alsook een ouder muur mogelijk behorend tot een
nog ouder steen. De restanten van de woning bestonden uit een bakstenen gewelf, twee
stortkokers en een haard (Beeckman & Goudie-Falckenbach 2006; Beeckman en
Lambrecht 2007).

14.2. Rurale nederzettingen ten tijden van de ‘Grote Ontginningen’
Met de introductie van de Malta-archeologie binnen het Archeologiedecreet (1993)
steeg het aantal grootschalige vlakdekkende onderzoeken in Vlaanderen sterk. In 2010
werd een status quaestionis opgemaakt waaruit bleek dat voor vrijwel alle perioden –
maar in het bijzonder voor de Romeinse periode en de volmiddeleeuwse – deze
schaalvergroting een exponentiële toename met zich mee bracht van gegevens voor
over rurale nederzettingen (De Clercq et al. 2010). Actuele cijfers ontbreken maar het is
duidelijk dat deze tendens zich heeft doorgezet onder het nieuwe Onroerend
Erfgoeddecreet (2016). Voor zandig Vlaanderen zijn er vandaag uit de 11de en vooral
12de eeuw heel wat gegevens waaruit in deze periode een systematische stichting blijkt
van rurale nederzettingen bestaande uit meerder boerderijen. Een bevestiging van de
historische vermoedens (Verhulst 1995). De data geven een beeld van de omvang van
de ‘Grote ontginningen’ in deze periode en van de impact van deze ontginning op
landschap en vegetatie (Deschepper 2016).
De exponentiële toename van gegevens op Vlaamse schaal, is er niet voor de regio
Schelde-Durme. Dit heeft vermoedelijk meer te maken met de stand in onderzoek en de
archeologische realiteit, dan met de historische realiteit. Veldprospecties (Luyckx 1988
voor omgeving Sint-Gillis-Dendermonde; Balthau 1984 voor omgeving Laarne) en
volmiddeleeuwse vondsten op een aantal opgegraven sites (oa Dorpsplein Baasrode
CAI ID 159189; Sigma Wijmeersen 1 Berlare CAI ID 151375; Wijnveld Zele CAI ID 214827,
Uitbergen Rapport in opmaak) duiden wel degelijk op de aanwezigheid van
volmiddeleeuwse bewoning, maar door het uitblijven van echte grootschalige en
vlakdekkende onderzoeksprojecten beschikken we voor het onderzoeksgebied
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gewoonweg over weinig volledig opgegraven boerenerven. Mogelijk is het nog wachten
op de impact van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet. Verder weten we ook dat er
wel een aantal relevante datasets zitten aan te komen waaronder de resultaten uit de
opgraving van site Wijmeers 2 in kader van het herziene Sigma plan (Messiaen et al. in
voorbereiding). Zo weten we dat bijvoorbeeld ter hoogte van uitbergen sporen van een
volmiddeleeuwse nederzetting aan het licht kwam met onder andere twee volledige
huisplattegronden Figuur 71 .

Figuur 71 Volmiddeleeuwse nederzetting in Uitbergen met twee volledige huisplattegronden.
Bovenaan volmiddeleeuws aardewerk met onder andere een fragment roodbeschilderd
(Messiaen et al. in voorbereiding).
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Een tweede nederzetting werd aangetroffen aan de Kouterbosstraat (CAI ID 214827;
221849), eveneens in Zele. Hier werden meerdere gebouwplattegronden gevonden
samen met afvalkuilen, perceelgreppels en een aantal waterputten. Vermoedelijk is er
sprake van meerder bewoningsfasen. Het vondstenmateriaal plaatst de vroegste
bewoning in de 11de-13de eeuw. Brede greppels doen de aanwezigheid van een latere
omwalde site vermoeden (cfr. Toponiem ’s Meierberg). Dit lijkt te worden bevestigd door
materiaal uit de 15de-16de eeuw (Reyns & Bruggeman 2010; Wijns et al. 2017).

Figuur 72 volmiddeleeuwse waterput met houten beschoeiing op site Zele Kouterbos (Wijns et al.
2017)

Een van de weinige volmiddeleeuwse erven die mooie plattegrond opleverden, werd
onderzocht aan de Pieter Gorusstraat in Zele (CAI ID 31507). In de westelijke hoek van het
opgravingsareaal kwam er een volmiddeleeuwse boerderij aan het licht met een
driebeukige bootvormig houten huis en een bijgebouw. Het vondstmateriaal – met onder
andere kogelpotten en Maaslands geglazuurd aardewerk dateert het erf in de 2de helft
12de of vroege 13de eeuw (De Clercq et al. 2003; Mortier et al. 2003).

14.3. Mottekastelen
De adel huisde tijdens de volle middeleeuwen vooral in zogenaamde mottekastelen. Dit
type verdedigingswerk verschijnt in Vlaanderen in het midden van de 11de eeuw en blijft
tot in de 13de eeuw erg populair bij de adel. Mottekastelen waren vrij grote, tweeledige
structuren met een opper- en neerhof. Brede grachten omringden het geheel. Vaak was
er ook een aarden wal en een houten palissade. Op het neerhof werd gewoond, vonden
ambachtelijke activiteiten plaats en stond de kapel. Het opperhof – of de eigenlijke
motte – was een heuvel opgeworpen met aangevoerde grond met daarop een toren.
Deze deed dienst als woning voor de heer en had ook een defensief karakter. Deze
kastelen werden opgericht op strategisch en economisch belangrijke plaatsen. Door de
hoge heuvel waren het echte landmarks, van ver zichtbaar. Dikwijls werd die
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zichtbaarheid nog versterkt door de locatiekeuze. Ze waren voor de lokale adel dé
toenmalige uitingsvormen van macht, invloed, rijkdom en militaire daadkracht (De
Meulemeester 1985; Herremans et al. 2018).
De CAI vermeld vier mottekastelen. Het Kasteel van Laarne (CAI 32305) ontwikkelde
nadien tot burcht en werd archeologisch onderzocht (zie infra). Van de oorspronkelijke
motte blijft er weinig over. De zogenaamde motte van Meerbos in Wichelen is vooral
gekend uit historisch-cartografische bron en uit een onderzoek begin 20ste eeuw door
Baron A. De Loë (De Decker 1998; De Loë 1902;1905). We spreken van ‘zogenaamde’
motte omdat er nog steeds discussie heerst of het dan wel een volwaardige
motteversterking betreft of eerder om een adellijke bewoningsite gaat (12de-13de eeuw)
die nooit is uitgegroeid tot een echt kasteel maar in oorsprong daar wel de potentie toe
had (Bauters 2000). Aan de Houtenmolenstraat nabij de dorpskern van Opdorp
(Buggenhout) (CAI ID 31980) situeert zich ook een opvallende circulaire vorm nabij een
oude dries. Een waterloop in de buurt draagt de naam Ruinenberg.
Best onderzocht is ongetwijfeld de motte van de Bergenmeersen (CAI ID 31439; 31980).
Gesitueerd in een meander van de schelde in Wichelen werd deze aarden versterking
onderzocht in kader van het Sigma-Plan. Na een omstandig vooronderzoek via
geofysische prospectie en landschappelijke boringen werd de een circulaire structuur
gedetecteerd en afgebakend. Daarna (2012) volgende een opgraving. De motteheuvel
was ongeveer 40m in doorsneden en omgeven met een ongeveer 12 m brede en 2 m
diepe gracht. Baksteen en natuursteen in de gracht geven een inkijk in het
materiaalgebruik. Artefacten uit verspreide sporen rond de motte alsook verspit
materiaal uit aanwezige puinpakketten duiden op bewoning in de omgeving tijdens de
steentijden ,metaaltijden, Romeinse periode en vroege middeleeuwen (Meylemans et al.
in voorbereiding; Bogemans 2009).

14.4. Exploitatie van het platteland tijdens de late middeleeuwen
Tweede helft 13de eeuw kwam er een einde aan de ‘Grote Ontginningen’. De Graaf en
ook de clerus en de adel - zijn trouwste bondgenoten in de exploitatie van het platteland
– zaten op droog zaad. Bovendien bleef er ook niet veel goede gronden meer over om
te ontginnen. De 14de eeuw was er een van economische problemen, oorlogen en de
pest. Er volgde ontvolking en vele nederzetting kwamen tot einde zonder verder te
ontwikkelen tot een dorp (Deschepper 2016).
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Figuur 73 drie van de vier gekende motteskastelen in de regio: boven, de motte van de
Bergenmeersen (opgegraven in kader van het hernieuwde Sigmaplan, ©Agentschap Onroerend
Erfgoed; midden: motte van Opdorp bij Buggenhout (©geopunt); onder: motte van Meerbos in
Wichelen (©geopunt)
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Ook voor deze periode zijn de archeologische gegevens beperkt. Weinig verwonderlijk is
dit niet de periode van de late middeleeuwen archeologisch nog altijd zeer moeilijk
wordt herkend. Meer en meer schakelt men over naar liggerbouw, stiepenbouw en
baksteenstructuren waardoor palen niet meer rechtstreeks de grond worden ingeheid.
Laat nu net paalsporen de belangrijkste bron van de rurale archeoloog zijn. Tot de volle
middeleeuwen was er doorgaans sprake van ‘zwevende erven’ waarbij boerderijen en
huizen op zandgrond een houdbaarheidsdatum hadden van één of twee generaties.
Daarna werden ze opnieuw opgetrokken op een andere plek ver of nabij. Vanaf de late
middeleeuwen wordt men honkvaster. Hierbij kunnen we er vanuit gaan dat geclusterde
bewoning op het platteland zich vermoedelijk al concentreerde in onze huidige dorpen.
In het landschap verschenen er meer en meer geïsoleerde boerderijen (Deschepper
2018).
Een duidelijk beeld van het erf van de modale boer hebben we dus niet. Systematische
prospecties een zekere occupatie van het platteland (Luyckx 1988 voor omgeving SintGillis-Dendermonde; Balthau 1984 voor omgeving Laarne; De Landtsheer 1981), maar
opnieuw ontbreekt het aan goed onderzochte sites die een duidelijk beeld kunnen
scheppen van de aard en omvang van de nederzettingen en boerenerven. Onder meer
op de sites Hamme- Bunt (CAI ID 159822) (De Smaele & Pieters 2012), LaarneEekhoekstraat (CAI ID 226630), Zele-Bredekop (CAI ID 160480) (Bruggeman & Dierckx
2012), Buggenhout- Kamerstraat (CAI ID 219482) (Coremans et al. 2017), DendermondeKleinzand (CAI ID 151343) (Deconynck & Verbruggen 2010), Wetteren-Koedreef (CAI ID
150161) (Pede & Van De Vijver 2009); Berlare-Wijmeers (CAI ID 151375; 979433) (Bogemans
et al. 2009; Meylemans & Perdaens 2015), Hamme-Sint-Martensommegangstraat (CAI ID
217830) (Coremans et al. 2017) en Wetteren-Wetterstraat (CAI ID 223577) (Backx et al.
2018) werden een aantal sporen en vondsten uit de 13de eeuw geregistreerd. Veelal
gaat het om greppels, kuilen of aardewerkconcentraties zonder duidelijke relatie met
erfstructuren of -gehelen.
Een enkele grootschaligere opgraving leverde meer informatie op. Het gaat om site
Wijnveld in Zele (CAI ID 221849). Hier werden onder andere een aantal extrakuilen
aangetroffen voor het winnen van schoon zand. Daarnaast ook een rechthoekig spoor
gevuld met leembrokken. Beide elementen lijken inderdaad te wijzen op liggerbouw met
daarboven een vakwerkconstructie. Opmerkelijk waren ook een twee verdiepte
kelderstructuren (potstal) met voornamelijk 13de14de eeuws aardewerk. Over de
bovenbouw is er weinig informatie. Daarnaast kwam er ook nog een houtskoolmeiler aan
het licht een waterkuil uit de 13de eeuw (Koolstof-14). Greppels wijzen op een
erfabakening. Een eenvoudige palenrijk wordt in relatie gebracht met veedrift. Naar
materiële is het vooral het aardewerk dat informatie verschaft met een typische
vormenschat bestaande uit borden, kanen, kogelpotten, kookkanen, pan, schalen,
teilen, tuitpotten, voorraadpotten en een vuurklok. Voornamelijk grijs aardewerk met in
mindere maat rood en hoogversierd. De inhoud van de waterkuil werd archeobotanisch
onderzocht wat informatie opleverde over de vegetatie in de omgeving met onder
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ander rogge, tarwe, gerst, vlas, hennep, biet, pruim, braam, framboos, bosaardbei, roos,
struikhei, hop, allerlei akkerkruiden, bomen en struiken. Pollenonderzoek wijst op een
halfopen landschap met daarin toch ook nog een aanzienlijk plaats voor bos (Dijsselinck
et al 2018).

Figuur 74 opgravingsplan van site Wijnveld in Zele. Op basis van de aard van de sporen en
archeobotanis onderzoek konden er een aantal functionele zones op het boerenerf worden
afgebakend (Dijsselinck et al 2018)

Een kenmerkend fenomeen voor de late middeleeuwen is de site met walgracht. Het
boerenhof van de betere boer, vaak van adel. Een site met walgracht een door een
brede gracht omgeven wooncomplex vaak met een poorgebouw en zelfs torens. Het
defensief karakter is echte klein. Deze elementen vervullen voornamelijk een
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statusfunctie. Van vorm kan de site vierkant, rechthoekig, cirkelvormig of onregelmatig
zijn. Tweeledige voorbeelden komen ook voor. Soms werd het wooneiland opgehoogd
(Verhaeghe 1981). De CAI vermeldt voor de regio zo’n 81 sites met walgracht maar veelal
gaat het om zogenaamde indicatoren op basis van historische en cartografische
vaststellingen. Een 15-tal sites werd meer precies gelokaliseerd via veldprospecties op
grondgebied Sint-Gillis-Dendermonde (Luyckx 1988) en op grondgebied Laarne (Balthau
1984).

Figuur 75 opgravingsplan van site Kouterbosstraat in Zele (middeleeuwse sporen). Fase vier
betreft de ontwikkeling tot site met walgracht (Wijns et al. 2017).

Slechts één sites met walgracht in de regio werd deels opgegraven. Het betreft de ’s
Meierberg aan de Kouterbosstraat in Zele (CAI ID 214827; 221849). Omwille van het
toponiem werd eerst gedacht aan de aanwezigheid van een motte, maar vermoedelijk
gaat het om een laatmiddeleeuwse omwalde hoeve. De site zou gegroeid zijn uit een
volmiddeleeuwse rurale nederzetting die eerder werd vermeld in deze studie. De sporen
van de site met walgracht beperkten zicht tot een brede gracht en het reliëf van het
wooneiland (fase 4 opFiguur 75) (Reyns & Bruggeman 2010; Wijns et al. 2017).
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14.5. Onder de dorpen
De volmiddeleeuwse rurale nederzettingen die we vandaag overal in Vlaanderen
opgraven, worden beschouwd als de bewoningskernen die het om een of andere reden
niet tot dorp hebben gemaakt. De continue bewoning sinds de middeleeuwen moeten
we zoeken onder de kernen van onze dorpen en gehuchten (Verhulst 1995). Spijtig
genoeg is de erosie van het archeologisch erfgoed net daar erg groot door ontwikkeling
(Moens et al. 2011; De Groote & Moens 2008). De bescherming van het archeologisch
patrimonium is daar spijtig genoeg net laag (archeologisch onderzoek is pas verplicht
met een bodemverstoring vanaf 3000m² indien er geen sprake is van een archeologische
zone) waardoor deze erosie nauwelijks wordt gestopt en er ook weinig nieuwe
archeologische informatie wordt verworven.
Voor drie dorpskernen in de regio bracht archeologie tot dusver relevante informatie
aan. In Moerzeke (deelgemeente van Hamme) werd de Sint-Martinuskerk onderzocht
(CAI ID 32813). Het patroniem Sint-Martinus wijst doorgaans op een Karolingische
oorsprong. Onderzoek van de fundamenten van de kerk wees op de aanwezigheid van
een domaniale kerk uit Doornikse breuksteen. Het gebouw wordt gedateerd in de 11 de12de eeuw. Het patroniem en ook Romeinse spolia (dakpannen) indachtig is een oudere
oorsprong evenwel niet uit te sluiten (Dewulf 1969).
In Zele werd er twee keer archeologisch onderzoek gericht op de Dries (CAI ID 32813):
een gemeenschappelijke weidegrond die vaak een oorsprong kent in de vroege
middeleeuwen. Deze situeert zich ter hoogte van de huidige Sint-Lutgerusdries45. Op de
plek moet er in de 12de eeuw ook een Proosdij van de abdij van Werden zijn geweest.
Op het 19de eeuws kaartmateriaal (bv. de Atlas der Buurtwegen of Vandermaelenkaart)
is er in noordelijk deel bebouwing aanwezig. Doel van het onderzoek was om te
achterhalen hoe de bewoning evolueerde tussen de 12de eeuw en de 19de eeuw.De
vondsten beperkten zicht tot wat paalsporen, greppel en een grote kuil. De oudste
elementen gaan terug tot de 14de eeuw (Peremans & Verhaeghe 1980; De Wilde & Van
Bellingen 1993).
De meest sprekende dataset komt uit Baasrode waar het zogenaamde Hof te Peene in
Baasrode (CAI ID 1280) in het kader van een toevalsvondst werd opgegraven en
omstandig gepubliceerd. De opgraving bracht de voormalige hofstede van Heren van
Rijssegem aan het licht. Opvallend waren de restanten van een haard met bijhorende
leemvloer en een bakstenen kelder. Uit de keldervulling met verbrande leembrokken blijkt
een bovenbouw in vakwerk die vermoedelijk in het midden of de 2de helft van de 14de
eeuw in vlammen opging. In de 15de eeuw werd een nieuwe residentie opgericht uit
baksteen. In de tuinzone werd een waterkuil onderzocht die op basis van Koolstof-14
wordt gedateerd in de 13de eeuw dus voor de bouw van het hof. Opmerkelijk gegeven
En niet ter hoogte van de Lange Akker zoals verkeerdelijk aangegeven in de CAI: Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2021:
Driesstraat
[online]
https://id.erfgoed.net/themas/12565
(Geraadpleegd op 08-02-2021)
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was dat er een duidelijke overgang zichtbaar was in landgebruik. Tot de 13de eeuw ging
het om akkerland waarop in de loop van de 14de eeuw een residentie werd opgericht.
De morfologie van het dorp is die van een oevermarktnederzetting. Een fenomeen dat
we vooral kennen uit Nederland met langerrekte vorm gericht op het water, in dit geval
de Schelde. Dit dorptype komt al voor sinds de vroege middeleeuwen. Belangrijk te
vermelden is dat Baasroude deel uitmaakte van het 9de eeuws Baceroth-domein. Het
laatmiddeleeuwse Hof van Peene ontwikkelde zich aan de rand van het dorp in een
zone die mogelijk lange tijd open bleef. De aanwezigheid van 13de eeuws materiaal en
ook vroegmiddeleeuws materiaal (zie hoofdstuk…) wijst alleszins op gebruik door de
dorpsgemeenschap (Ameels & Moens 2010; Ameels & De Groote 2010; Moens et al.
2011).

Figuur 76 Baasrode als voorbeeld van een oevermarktnederzetting. De langgerekte plattegrond
gericht op de rivier is duidelijk herkenbaar op de Ferrariskaart (eind 18 de eeuw, ©geopunt). Links
volmiddeleeuwse cultuurlagen in de tuin van het Laatmiddeleeuws Hof Van Peene
(©Agentschap Onroerend Erfgoed).

Sinds de middeleeuwen en vermoedelijk al vroeger waren er in de regio tal van veren
over Schelde, Dender en Durme als voornaamste (en enige) verbinding tussen de
dorpskernen en gehuchten. Langs de Schelde tussen Appels en Berlare werd begin jaren
1990 de fundamenten van het verdwenen veerhuis van het Oostveer onderzocht. Sporen
dateerden vanaf de 14de eeuw (Stroobants 1992). De inhoud van een beerput werd
verder onderzocht in kader van een licentiaatsonderzoek.
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14.6. Riviervondsten
Ook voor de volle en late middeleeuwen zijn er een aantal riviervondsten gekend voor
de regio. In hoofstuk over de vroege middeleeuwen kwam al de volmiddeleeuwse
component van de Collectie Maertens de Noordhout aan bod. In 1898 werd tijdens
baggerwerken in functie van de aanleg van een nieuwe brug naar Grembergen en een
verbreding van de Schelde een omvangrijk vondstensemble verzameld (CAI ID 30643).
Onder de vondsten ook enkele volle en laatmiddeleeuwse stukken met onder andere
een tweetal zwaarden en een aantal stenen kanonskogels (Bauwens-Lesenne 1962). De
stukken bevinden zich in de collecties van het Vleeshuismuseum in Dendermonde.
In de Dender werden er ook een aantal volmiddeleeuwse vondsten gedaan (CAI ID
31989). Eigenlijk gaat het om artefacten die werden verzameld uit het opgespoten
materiaal van een Denderverlegging net ten zuiden van Dendermonde. Een uitgestrekt
gebied werd doorgesneden over het tracé: Gentsesteenweg, Sypestraat, Bijlokestraat en
Sint-Onolfsdijk. Onder de vondsten veel bakstenen en fragmenten van dakpannen.
Verder ook wat aardewerk uit de late middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (Stroobants
A. 1980).

Tabel 8 metaaldetectievondsten in de CAI sinds de invoer van het Onroerend erfgoeddecreet in
2016

CAI ID
222011

Jaar
2019

Gemeente
Site
Dendermonde Begijnhof

14de

Vondst
eeuwse munten; losse
vondsten
Diepmeersstraat 15de eeuws muntgewicht
Korte Dijkstraat
12-13de eeuwse munt

219089
223417

2018
2019

219336
223416
215620
225728

2019
2019
2017
2020

Buggenhout
Sint-Gillis-bijDendermonde
Hamme
Zele
Buggenhout
Buggenhout

12de eeuwse munt
Pelgrimsteken (13de eeuw?)
13de-14de eeuws zegellood
13de eeuwse munt

Polderbeek
Keltenlaan
Vekenstraat
Veldstraat

14.7. Metaaldetectie
Voor de volle en late middeleeuwen vermelden we ook een aantal opmerkelijke
metaaldetectievondsten. In de jaren 1990 (CAI ID 1150) werd er in de omgeving van
Dendermonde (precieze locatie niet gekend) een ensemble van zes munten gevonden
uit de 13de-14de eeuw. Er word gedacht aan een muntschat (Haeck 1996).
De laatste jaren is er voor de regio Schelde-Durme een sterke toename van
metaaldetectie vondsten te merken in de CAI. Dit is vermoedelijk te wijten aan het
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nieuwe Onroerend erfgoeddecreet (2016) waarin gestreefd wordt naar een regulering
van metaaldetectie. Zo is er een erkenning voorzien en wordt het melden van vondsten
verplicht.

14.8. Conclusie
Voor de volle en late middeleeuwen is er een ruime en gevarieerde dataset voorhanden.
De vindplaatsen in Dendermonde en directe omgeving staan voor een groot deel van
de gegevens. Dit is te danken aan de historische betekenis van de kern, de hogere mate
van ontwikkeling maar ook door een aantal bijzonder actieve archeologische actoren
(Oudheidkundige kring van Dendermonde en stadsarcheologische dienst). De vondsten
uit de kern zijn divers en hebben betrekking op zowel het burgerlijk, religieus als militair
leven.
De dataset voor het dagdagelijks leven op het platteland is relevant maar nog niet heel
erg uitgebreid. Van een omvangrijke dataset aan volmiddeleeuwse nederzettingen is
zeker geen sprake. Ook het onderzoek in de dorpen is beperkt. Het is eerder zoeken naar
de kleine puzzelstukjes en verhalen. De regio beschikt wel over vier mottekastelen
waarvan een (Bergenmeersen) uitgebreid archeologisch is onderzocht. De site van
Opdorp en Meribos verdienen dan weer aandacht naar beheer en hebben gezien hun
bewaartoestand en omgeving, potentieel voor bijkomend niet-invasief onderzoek. Ook
de 81 gekende sites met walgracht bieden een dataset waar mee aan de slag kan
worden gegaan.
Tenslotte wijzen we op de grote hoeveelheden riviervondsten voor de perioden. Vaak
worden de vondsten voor deze periode wat vergeten ten koste van de oudere objecten
uit onder andere de Bronstijd en de vroege middeleeuwen. Recent onderzoek (De Grave
2015) (Tabel 7) toont echter ook de relevantie en waarde van deze recentere vondsten
aan.
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15. Vroegmoderne en Moderne Tijd
In het archeologisch jargon van de Vlaamse archeoloog wordt de periode die volgt op
de middeleeuwen vaak de post-middeleeuwen genoemd. Vermoedelijk komt deze
gewoonte voort uit het feit dat tot nog niet zo lang geleden alles wat jonger was dan de
middeleeuwen (tot de jaren 1970 zelf vaak alles wat jonger was dan de Romeinse tijd)
niet als archeologisch relevant werd beschouwd (Herremans en De Clercq 2013). Meer
genuanceerd kunnen we de ‘post-middeleeuwse periode’ opdelen in een periode die
loopt van het einde van de middeleeuwen (1492 doorgaans) tot aan de Franse revolutie
(1792). Deze periode wordt vaak aangeduid als de Vroegmoderne Tijd of -zoals in de
CAI- de Nieuwe Tijd. De periode van 1792 tot aan WOII wordt doorgaans aangeduid als
de Moderne of Nieuw Tijd.

Figuur 77 Kaart met locatie van vondsten uit de Vroegmoderne en Moderne Tijd op basis van de
Centrale Archeologische Inventaris.

Het aantal records voor zowel de Vroegmoderne Tijd als de Moderne Tijd is groot met
respectievelijk 270 en 85 vindplaatsen. Dit groot aantal waarneming is echter opnieuw
het resultaat van een doorgedreven inventarisatie op basis van indicatoren. Voor de
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Vroegmoderne Tijd is de impact groot waarbij zo’n 219 waarnemingen werden gedaan
op basis van indicatoren. Voor de Nieuwe Tijd diende indicatoren als basis voor 48
waarnemingen. Na kwalitatieve analyse van de data werden er 30 vindplaatsen
weerhouden waaronder nog een groot aantal losse vondsten (N 4) en
metaaldetectievondsten (N 12). De bruikbare dataset voor de periode is dus eerder klein.

15.1. Materiële cultuur van het dagelijkse leven
Relevante informatie werd verzameld over de materiële voorzieningen voor het dagelijks
bestaan. Heel wat data is afkomstig uit de stadskern van Dendermonde en vertelt dan
ook vooral over het stedelijk leven en dan vooral over dat van de betere burger. Met
betrekking tot de huisvesting en wooncultuur is de informatie eerder beperkt. Mogelijk is
dit deels ook te verklaren doordat vroegmoderne en moderne sporen niet altijd in de
CAI terecht komen. Vaak krijgen ze al tijdens het veldonderzoek niet dezelfde aandacht
als de middeleeuwse of oudere sporen. Ook bij de invoer in de CAI wordt nog bewust of
onbewust geselecteerd.
Mooi voorbeeld is het onderzoek van Huis De Cop op de Vlasmarkt van Dendermonde.
De 16de eeuwse beerputvulling is omstandig gepubliceerd maar toch is de vindplaats in
de CAI enkel gekend als laatmiddeleeuws (CAI ID 1197). Ander onderzoek dat te
vermelden waard is, betreft de opgraving van Huis Van Winckel (CAI ID 150542) aan de
Kerkstraat in Dendermonden. Hier werden een aantal funderingsmuren uit de 16de en 18de
eeuw geregistreerd (Yperman 2010).
Op vlak van materiële cultuur springen er een aantal mooi uitgewerkte vondstensembles
in het oog. Het meest omvangrijke ensemble werd al vernoemd en werd verzameld bij
onderzoek van een 16de eeuwse beerput in Huis De Cop. Het werd gepubliceerd na een
doorgedreven, multidisciplinair archeologisch en historisch onderzoek. De vondsten
waren heel divers en bestonden onder andere uit een variëteit aan aardewerk, glas en
– uitzonderlijk – ook goed bewaarde houten objecten waaronder kammen (Figuur 78).
Ook de etensresten werden onderzocht en die wezen op een rijker levensstijl met
lamsvlees en duurdere vissoorten. Eitjes van parasieten vertellen dan weer over hygiëne
bij voedselpreparatie (Beeckman en Van Hecke 2017).
Een ander vondstensemble werd verzameld tijdens onderzoek van een beerput aan het
voormalig Oostveer aan de Scheldedijk in Appels. Het vondstmateriaal uit de
Vroegmoderne Tijd werd uitgewerkt in kader van een scriptieonderzoek (De Winter 1996).
Tijdens diverse onderzoeken eind jaren 1980-begin jaren 1990 werd er een grote
hoeveelheid faience en majolica verzameld uit de Kerkgracht. Deze verzameling werd
uitgewerkt voor een tentoonstelling en gepubliceerd (Bosteels 1992).
Een opmerkelijke vondst werd gedaan al in 1927 bij het slopen van een aantal muren
langs deE. Van Winckellaan (CAI ID 1149), eigenlijk de historische Veemarkt. Het gaat om
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een uitzonderlijke muntschat van 33 gouden en 222 zilveren munten de meerderheid
geslagen in Brabant, Vlaanderen en Holland in 1562 of 1563. De munten waren aan
elkaar genaaid tot een worst en verstopt in een kruik (Velaeckt 1999).

Figuur 78 Aantal opbjecten uit de 16de eeuwse beerput van Huis De Cop aan de Grote Markt in
Dendermonde. Linksboven: ribbelbeker in glas; rechtsboven: houten kam; onder: reeks van
kamerpotten (©Provincie Oost-Vlaanderen)
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15.2. Ambacht
Op vlak van ambachtelijke sites vermelden we de opgravingen ter hoogte van de
Openbare Stedelijke bibliotheek die werden uitgevoerd in 2005 (CAI ID 1193 (Vervoort
2006). Langs de huidige huidige Kerkstraat moeten er in de 16de en 17de eeuw leerlooiers
actief zijn geweest. Tijdens de opgraving kwamen er ondermeer leerlooierskuipen aan
het licht in eikenhout gevuld met gemalen eikenschors. Dit mengsel werd gebruikt om
onthaarde runderhuiden te weken leggen. De looizuren maakten de huiden soepeler.
Daarnaast werden er ook stenen kuipen onderzocht gevuld met ongebluste kalk.
Vermoedelijk werden deze gebruikt om de haren van de huiden los te weken. Verder trof
men op de site erg veel slachtafval aan waaronder hoornpitten (Vervoort 2006).

15.3. Religieus leven en begraving
Met betrekking tot het religieuze leven zijn twee sites echt van belang: het
Alexiusbegijnhof (CAI ID 226306) en WZC Maria Troon (CAI ID 214767). Het Begijnhof is
meerder keren onderwerp geweest van archeologische onderzoek. Al in de jaren 1980
werd er gegraven door de Oudheidkundige Kring van Dendermonde (Stroobants
1988;1989). Met behulp van vrijwilligers werden er de fundamenten van een infirmerie
onderzocht. In een verder studie werden de vondsten uit een beerput gepubliceerd
(Bosteels 1993). In 2013 volgde uitgebreider onderzoek door Monument Vandekerckhove
(Heyvaert B. 2017). Er werden een aantal monumentale resten blootgelegd waaronder
het 16de eeuws poortgebouw. Meer aandacht ging echter naar de opgraving van het
grafveld. Maar liefst 24 skeletten werden geborgen. Uit onderzoek werd duidelijk dat niet
enkel begijnen werden begraven binnen de muren, maar ook burgers (Heyvaert B. 2017).
In 2012 onderzochten archeologen van Anthea Group, de stad Dendermonde en de
VUB ter hoogte van WZC Maria Troon een tijdelijke begraafplaats die was te linken aan
een pestepidemie tijdens het laatste kwart van de 16de eeuw. In totaal werden er de
resten van 79 individuen onderscheiden waarvan 48 lichamen zich in een collectie graf
bevonden. De meeste ervan in de volle grond zonder een grafkist (Falckenbach et al.
2012).
Het onderzoek uit 2012 bracht echter nog meer aan het licht: op de plek van het WZC
bevond zich van de 15de tot de 17de eeuw het Brigitinessen en Brigitijnenklooster. Over de
middeleeuwse kloosterresten en voorgaande bewoning werden al gesproken in
hoofdstuk 14). Voor de vroegmoderne tijd kwamen er een groot aantal afvalkuilen en
grachtstructuren aan het licht met daarin betrekkelijk veel aardewerk. Opvallend is de
aanwezigheid van aardewerk met ingekraste eigendomsmerken. Dit lijkt een veel
voorkomend fenomeen in vrouwenkloosters ondanks het feit dat de meeste
kloosterregels persoonlijk bezit niet toestonden (De Groote 2016). De meer monumentale
resten beperken zich tot uitbraaksporen die vermoedelijk kunnen gelinkt worden aan de
Godsdiensttroebelen eind 16de eeuw (Falckenbach et al. 2012).
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Figuur 79 Opgraving van een van de skeletten in het Begijnhof (bron: HLN)

Figuur 80 drie individuen in een kuil op het pestkerkhof (Bron: Dendermonds archeologisch
Team)
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In 2016 volgden nieuwe opgravingen op het terrein. Een aantal gebouwsporen werden
onderzocht, veelal van de 19de eeuwse kloosterfase. Op dat moment betrokken de
zusters Maricollen de site. Interessant was het afvoersysteem voor water dat werd
onderzocht. Dit werd al aangehaald in vorig hoofdstuk omdat de aanleg ervan
gebeurde tijdens de late middeleeuwen (Figuur 70). Het systeem bleef ook de eeuwen
daarop in gebruik en kende diverse uitbreidingen (Vervoort 2007).

15.4. verdedigingswerken

Figuur 81 muur uit baksteen en natuursteen. Vermoedelijk deel van het 16de eeuwse Spaans
Kasteel zoals afgebeeld op de Kaart van J. Blaeu (Yperman 2008)

In 2008 werd er op de hoek van de Noordlaan en de Kasteelstraat (CAI ID 20183) in
Dendermonde een opgraving uitgevoerd door Archaeological Solutions. Een aantal
structuren uit de 16de eeuw zijn vermoedelijk in verband te brengen met het Spaans
kasteel dat onderdeel uitmaakte van de eerste gebastioneerde omwalling van de stad.
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Die werd aangelegd tijdens hey laatste kwart van de 16de eeuw . De dwangburcht is
eigenlijk een vijfhoekig vooruitgeschoven bolwerk dat werd ingepland op de
samenvloeiing van Schelde en Dender. Meest monumentale relict dat werd
geregistreerd is een muur – vermoedelijk slechts bewaard op funderingsniveau
opgebouwd
uit
baksteen
en
aan
de
hoeken
afgewerkt
met
natuursteenblokken(Yperman 2009). Sporen van braak en brand kunnen te maken
hebben met een gedeeltelijke vernieling tijdens de 17de eeuwse successieoorlogen of
tijdens de ontmanteling van het bolwerk onder Keizer Jozef II (1741 - 1790) van het Heilige
Roomse Rijk. Vele steden in Vlaanderen ondergingen in deze periode hetzelfde lot.

15.5. Ruraal leven

Figuur 82 Grachtensysteem van het ‘Hof ter Zype’ op de Ferrariskaart op het einde van de 18de
eeuw (©geopunt).

Tijdens de late middeleeuwen verdween het fenomeen van de tijdelijke zogenaamde
‘zwervende’ boerenerven. Sommige rurale nederzettingen uit de middeleeuwen
evolueerden tot dorpen anderen verdwenen. Een boerenhof evolueerde naar een op
zich staande entiteit, vaak geïsoleerd en met een langdurige continuïteit (cfr hoofstuk
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14). Een aantal hedendaagse boerderijen gaan dan ook nog terug op een
laatmiddeleeuwse voorloper.
Veel van de 16de, 17de en 18de eeuwse zijn gekend uit historische bron of kaartmateriaal.
Helaas beschikken we in Vlaanderen over niet veel archeologische data over het
boerenbestaan op deze hoven (Herremans & De Clercq 2013). Dit is niet ander voor de
regio Schelde Durme.
Een aantal losse vondsten en beperkte structuren leveren een bijdrage aan het verhaal.
Bijvoorbeeld op het Hoogveld in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde (CAI ID 150549)
(Vandecatsye & Laisnez , 2010) werd een post-middeleeuwse gracht aangetroffen die
mogelijk in verband kan worden gebracht met een erfindeling. Uitgebreider waren de
sporen op de site Bergenmeersen Zone B (Wichelen, CAI ID 979431) in kader van het
herziene Sigmaplan. Verschillende grachten, greppels, kuilen en paalkuilen vormden een
moeilijk leesbaar geheel. Het aardewerk in de vulling van de sporen wijst op een datering
tussen de 16e en de 18e eeuw. Vermoedelijk is er een relatie met het ‘Hof ter Zype’ dat
gekend is van het historisch kaartmateriaal (Figuur 82) (Meylemans et al. in voorbereiding)

15.6. Metaaldetectie
Voor de Vroegmoderne en Moderne Tijd bevat de CAI ook een reeks van
metaaldetectievondsten. Er zitten weinig echte bijzondere vondsten bij. Veelal gaat het
om losse munten, sieraden, kledingbeslag, zegels en zoals vaak voor deze periode ook
veel (musketkogels). Voor de volledigheid geven wij hieronder een overzicht van de
voornaamste vindplaatsen.
Tabel 9 overzicht met metaaldetectievondsten uit de Vroegmoderne en Moderne Tijd
CAI ID

Site

Gemeente

Vondst

219556

Meersstraat

Dendermonde

beursbeugel

220715

Kloosterstraat

Dendermonde

Muntgewicht,
musketkogels

17de eeuw

219290

Zwijvekekouter

Dendermonde

Munt Karel V

16de eeuw

165987

Bulstraat

Laarne

Loden
hangertje
OLV van Sichem

16de eeuw

165973

Breestraat

Laarne

Gewichtje
Dordrecht

16de eeuw

223403

Keltenlaan III

Zele

Riemgeleider

16de eeuw

223415

?

Zele

Riemgeleider
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Datering

224662

Dwarsstraat

Zele

Gordelsluiting, munt,
zegelloodsjes,
knopen,
musketkogels

16de-17de
eeuw;
Nieuwste Tijd

225988

Keltenlaan

Zele

Broodloodje
Amsterdam,
muntgewicht

16de-17de eeuw

220450

Beukenstraat

Buggenhout

Munt,
knopen,
gespen, vingerhoed

19de-20ste eeuw

223366

Wauwerbroek

Buggenhout

Musketkogel,
knopen,
zegels,
kogels

218842

Kerkstraat

Buggenhout

Kledinghaakje

16de eeuw

220455

Beukestraat

Buggenhout

Munten, rozenkrans,
musketkogels,
knopen, bikkel, gesp

16de-19de eeuw

15.7. Conclusie
De dataset voor de meest recente periode is omvangrijk maar omvat vooral
vindplaatsen op basis indicatoren. De echte archeologische vindplaatsen zijn eerder
beperkt in aantal. De dataset levert vooral informatie rond de stedelijke ontwikkeling van
Dendermonden met inkijk in het verdedigingswezen, ambachten, dagelijks huishoudelijk
leven en het religieus bestaan. Het rurale leven wordt voorlopig weinig belicht.
De datset is vooral relevant door de aanwezigheid van enkele bijzonder funeraire sites.
Dan denken we aan het uitgebreid onderzochte grafveld van het Begijnhof, maar vooral
aan het 16de eeuwse pestkerkhof op de site van WZC Maria Troon.

203

Referenties
Beeckman D. & Van Hecke C. 2017, In de Cop op de Merckt: archeologisch onderzoek
van een huishouden uit 16de eeuws Dendermonde, Gent.
Bosteels K. 1992, Majolica en Faience uit de Dendermondse Kerkgracht, Gedenkschriften
van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 4/11,pp. 5-60.
Bosteels K. 1993, Vondsten uit de aalput van de infirmerie van het Begijnhof, Museum- en
Archiefberichten 18, pp. 6-7.
De Winter N. 1996, een afvalput bij het gewezen Oostveer te Appels (Onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, KU Leuven).
Falckenbach E.G., Ryssaert C., Castex D., Rozik M., Colombo A., Brion M. & Kneuvels D.
2012, Archeologisch onderzoek Dendermonde site Mariatroon Brusselsestraat/Zuidlaan
(Rapport Anteagroup)
Heyvaert B. 2017, Archeologische opgraving Dendermonde Begijnhof (prov. OostVlaanderen) (Rapport Monument Vandekerkchove)
Herremans D. & De Clercq W. 2013, The current state of Post-Medieval Archaeology in
Flanders, Post-Medieval Archaeology 47/1, pp. 83-105
Meylemans E., Perdaens Y., Bogemans F., De Clercq W., Deforce K., Ervynck A., Lentacker
A., Storme A. en Van Neer W. 2014 in voorbereiding: Archeologische opgraving van een
Romeinse vindplaats in het Sigma- gebied ‘Wijmeersen 2’ (Schellebelle, prov. OostVlaanderen), (Rapport Onroerend erfgoed)
Stroobants A. 1988, Archeologisch onderzoek te Dendermonde (O.-Vl.), in: Archaeologia
Mediaevalis 11, pp. 64-65;
Stroobants A. 1989, Stadsarcheologisch onderzoek te Dendermonde (O.-Vl.), in:
Archaeologia Mediaevalis 12, p. 55;
Vandecatsye S. & Laisnez K. 2010, Een toekomstige industriezone met een KeltischRomeins verleden. Basisrapportage omtrent het archeologisch onderzoek van HoogveldJ te Sint-Gillis-Dendermonde (Rapport Archaeological Solutions)
Verlaeckt K. 1999, Dendermonde archeologisch bekeken: een beknopte historiek,
VOBOV-info 50, pp. 35-47.
Vervoort R. 2006, Opgravingen in Dendermonde (Kerkstraat-Sas): site toekomstige
stadsbibliotheek (O.-Vl), Archaeologia Mediaevalis 29, pp. 121-122.
Vervoort R. 2007, Archeologisch onderzoek naar het Birgittinessenklooster, Cronycke:
Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van Dendermonde 23, pp. 7-10.
204

16. Besluit: mogelijkheden voor toekomstig onderzoek
Tenslotte willen wij op basis van de kwantitatieve en vooral kwalitatieve analyse en
synthese van de beschikbare data een aantal ideeën en mogelijkheden formuleren voor
verdergezet onderzoek en synthesewerk. Eerst volgen er een aantal algemene
bevindingen rond de mogelijkheden en beperkingen van de dataset gevolgd door een
aantal concreet uitgewerkte onderzoekvragen en -pistes.

16.1. Een regio met uitzonderlijke vindplaatsen en vondsten
Globaal genomen kunnen we wel stellen dat de regio Schelde-Durme een ‘rijke’
archeologische regio is met een aantal echt uitzonderlijke vindplaatsen en vondsten van
bovenlokaal, landelijk en zelfs internationaal belang.
Zo is het niet moeilijk om voor de regio per archeologische periode een ‘topstukkenlijst’
samen te stellen:

Paleolithicum
•

Uitbergen – Groeve Maes (CAI-ID 159412): Resten van uitgestorven diersoorten en
stenen werktuigen van Neanderthalers uit de laatste ijstijd en tussenijstijd, afkomstig
uit de opvullingspakketten van de Vlaamse Vallei

•

Finaalpaleolithische of vroegmesolithische benen spitsen waarvan sommige met
weerhaken, gevonden tijdens baggerwerken in de Schelde ter hoogte van
Appels, Zele, Schoonaarde en Wichelen

Mesolithicum en Neolithicum
•

Een mesolithisch en neolithisch sitecomplex in Wijmeersen 2 (CAI-ID 151415)
bovenop twee kronkelwaardruggen en in de buurt van een laatglaciale geul
weerspiegelt de aanwezigheid van de laatste jagers-verzamelaars-vissers en de
vroegste landbouwers in onze streken

•

Vuursteenbewerking, pijlbewapening en aardewerk afkomstig van zeldzame
finaalneolithische vindplaats in Uitbergen – Wijmeers 1 wijst op Noord-Franse
invloeden

•

Mesolithische en neolithische hertshoornen bijlen opgebaggerd uit de Schelde
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Bronstijd
•

Circulaire structuren in het grensgebied van Berlare en Zele maken mogelijk deel
uit van eenzelfde grafveld met grafheuvels uit de Bronstijd: Zele – Torenhof
circulaire structuur 550 (CAI-ID 874), Zele – Nonneveld Circulaire structuur 549 (CAIID 154940), Zele – Kamershoek (VTN-OV13; CAI-ID 155074) en Zele – Kouterbosstraat
I (CAI-ID 151102)

•

Urnengrafveld uit late bronstijd – vroege ijzertijd in Massemen – Kattenberg (CAI-ID
31662), ontdekt in de jaren ’50 bij het graven van de funderingen van een villa

•

Talrijke opgebaggerde bronzen wapens (zoals bronzen lanspunten, dolken,
zwaarden en pijlpunten) en sieraden (zoals bronzen spelden, ringen of andere
spiraalvormige juwelen) die intentioneel in de rivieren werden gedeponeerd. Op
deze wijze kwamen tijdens de late bronstijd eveneens een unieke helm in bronsblik
en een gouden armband in de Schelde terecht, waar ze in 1925 ter hoogte van
Oudegem – Sluis (CAI-ID 1143) werden opgebaggerd.

IJzertijd
•

Mogelijke cultusplaatsen uit de ijzertijd in Sint-Gillis-bij-Dendermonde, site Oud
Klooster (opgraving Ruben Willaert; CAI-ID 159837) en in Dendermonde - Hoogveld
J (CAI-ID 150549; CAI-ID 20084)

•

Waardevol ijzeren La Tène-zwaard met bijhorende schede gedeponeerd in de
Schelde en opgebaggerd ter hoogte van Appels of Schoonaarde (In de Schelde
II; CAI-ID 2304)

•

IJjzertijderf in Zele – Zuidelijke Omleiding (CAI-ID 31507) met sporen van
hoofdgebouwen, bijgebouwen en waterputten uit verschillende fases in de ijzertijd
en de overgang naar vroeg-Romeinse tijd

Romeinse tijd:
•

Erf uit de midden-Romeinse tijd in Zele – Kouterbosstraat I (CAI-ID 151102) met
resten van vijf hoofdgebouwen en verschillende bijgebouwen, waterputten,
greppels en een deel van een Romeinse weg. Buiten het eigenlijke erf werden ook
nog enkele brandrestengraven en kleine waterkuilen aangetroffen.

•

Erf met bewoningssporen uit de midden- en laat-Romeinse op de vindplaats Zele
– Kamershoek (VTN-OV13; CAI-ID 155074) onderzocht in het kader van de aanleg
van de Distrigas-aardgasleiding:
-

Midden-Romeinse tijd: twee hoofdgebouwen, verschillende kleinere
bijgebouwen, een mogelijke veekraal, verschillende kuilen en een poel
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-

Laat-Romeinse tijd: Kuil met potscherven die wijzen op de aanwezigheid
of invloed van Germaanse (m.n. Friese) immigranten

•

In afwachting van de eindpublicatie met de opgravingsresultaten kan aan deze
lijst vermoedelijk eveneens de Romeinse site Wijmeers 2 (CAI-ID 979433; CAI-ID
151412) in Schellebelle met resten van twee erven uit de midden-Romeinse tijd,
worden toegevoegd.

•

Brandrestengraven uit de vroeg- en midden-Romeinse tijd in Sint-Gillis-bijDendermonde – Oud Klooster (CAI-ID 159837) die vermoedelijk deel uitmaken van
een groter grafveld dat ook de nabijgelegen vindplaats Romeins Grafveld (ZK1;
CAI-ID 30024) omvat.

•

De Romeinse muntschat uit Mespelare – Hofstede (CAI-ID 2303)

Middeleeuwen:
•

De Zwijvekekouter met de grootschalige opgravingen van het Merovingisch
grafveld. Boeiende onderzoekshistoriek en belangrijke dataset met een
uitgebreide collectie grafgiften en informatie over begraving tijdens de 5de eeuw
(CAI ID 30267; 30655; 30011; 221211; 221206).

•

De drakenkoppen uit de Schelde aangetroffen in Appels (CAI ID 1141), Moerzeke
(CAI ID 32217; 400012), Wetteren (CAI ID 31667), Hamme (CAI ID 40009) en Zele
(CAI ID 32814). Interessant in kader van het verhaal van de baggervondsten maar
ook van internationale betekenis in debat rond migratie en/of handel met
noordelijke gebieden tijdens de Laat Romeinse periode en vroegen
middeleeuwen.

•

De historische stadskern van Dendermonde met een mooie dataset omtrent de
ontwikkeling van de middeleeuwse en vroegmoderne stad dankzij een aantal
decennia archeologisch onderzoek door verschillende professionele actoren en
vrijwilligers.

•

De site van de Kouterbosstraat in Zele (CAI ID 214827; 221849) vertelt een boeiend
verhaal van middeleeuws landgebruik en boerderijbouw. Diachroon beeld van
een aantal (opéénvolgende) volmiddeleeuwse nederzettingen die evolueren
naar een laatmiddeleeuwse site met walgracht.

•

De vier mottekastelen in de regio elk met een eigen verhaal. Het Kasteel van
Laarne groeide uit tot middeleeuwse burcht en werd uitgebreid archeoogisch
onderzocht tijdens de jaren 1980(CAI 32305); de site Meerbos in Wichelen werd al
begin 20ste eeuw onderzocht door A. De Loë en is mooi bewaard, inclusief de natte
gracht; de motte van Opdorp bij Buggenhout(CAI ID 31980) is weinig gekend en
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zit mooi bewaard in het landschap; de motte van de Bergenmeersen (CAI ID
31439; 31980)is weggegraven tijdens de werken in kader van het hernieuwde
Sigmaplan. Daardoor is ze ook wel uitgebreid onderzocht.
•

Sites met walgracht: de regio kent maar liefst 81 sites met walgracht voornamelijk
uit kaartonderzoek en veldprospectie. De sites brengen het verhaal van de
landinname tijdens de late middeleeuwen.

Vroegmoderne en Moderne tijd:
•

16de eeuws pestkerkhof op de terreinen van Rusthuis Maria Troon in Dendermonde
(CAI-ID 31984). DNA onderzoek in kader van een doctoraatstudie is lopende aan
Universiteit van Bordeaux met middelen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

•

De muntschat van de E. Van Winckellaan (CAI ID 1149), met 33 gouden en 222
zilveren munten uit de 16de eeuw. Genaaid tot en worst en bewaard in een kruik.

16.2. Een atypische Malta-dataset
De regio Schelde-Durme is een regio met een lange onderzoekstraditie. Er waren de
baggervondsten en de eerste amateurs-collectioneurs; daarna de vroege
‘wetenschappelijke’ opgravingen op de Zwijvekekouter tijdens de jaren 1930. De pioniers
in het veld werden gevolgd door de academische archeologen van de UGent en de
KUL sinds de jaren 1950-60. In de regio werd er echter ook al heel vroeg gewerkt ‘in de
geest van Malta’: onderzoek gericht op het redden van archeologie en kennis. Niet enkel
de archeologen van de provincie, de Vlaamse Overheid en universiteiten werkten in dit
licht, maar sinds de jaren 1980 – lang voor het ondertekenen van het Verdrag van Valetta
- ook tal van vrijwilligers. Rond 2000 had Dendermonde zelfs even zijn eigen
stadsarcheoloog in dienst.
Bovenvermeld ‘Malta-onderzoek’ avant la lettre heeft mee bijgedragen tot de groei van
de archeologische dataset van de regio. In de tijd zien we dat eigenlijk sinds de jaren
1980 het aantal opgravingen stabiel blijft (zie hoofstuk 5). De kwalitatieve analyse van de
dataset (zie hoofdstuk 8-15) toont aan dat er in periode na 2005 wel nog een aantal
nieuwe keysites werd gedetecteerd en onderzocht (vb. Kouterbosstraat I in Zele;
Hoogveld J en Oud Klooster (opgraving Ruben Willaert) in Sint-Gillis-bij-Dendermonde). Er
waren vrij recent zelfs een aantal grote en spectaculaire opgravingen (cfr. in het kader
van het herziene Sigmaplan – Wijmeersen: Uitbergen – Wijmeers 1, Schellebelle –
Romeinse site Wijmeers 2) maar de exponentiële toename die we elders in Vlaanderen
zien, lijkt zich niet helemaal door te zetten in de regio Schelde-Durme (De Clercq et al.
2012).
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Hiermee verschilt de regio enigszins van andere regio’s in Vlaanderen. Vergelijkend
onderzoek uit 2012 toont aan dat voor vele regio’s in Vlaanderen net het eerste
decennium van de 21ste eeuw erg veel nieuwe data heeft opgeleverd. Op dat moment
werden de archeologische evaluaties uitgevoerd over steeds grotere oppervlakten
waardoor er een exponentiële toename volgde van oa. Romeinse en volmiddeleeuwse
huisplattegronden en nederzettingen (De Clercq et al. 2012). Deze tendens geldt zeker
niet voor de regio Schelde-Durme waar er bijvoorbeeld maar een tweetal goed
gedocumenteerde rurale nederzettingen uit de volle middeleeuwen gekend zijn (dan
laten we de losse sporen en vondsten even terzijde, zie hoofdstuk 14).
Een verklaring hiervoor is moeilijk te vinden. Waarschijnlijk gaat het eerder om de stand
van onderzoek dan om een archeologische of historische realiteit. Mogelijk is dit
gegeven gerelateerd aan het voorkomen van minder in aantal en minder grootschalige
ontwikkelingsprojecten de voorbije decennia. Ook een minder nauwe opvolging van de
regelgeving kan een oorzaak zijn. Dit zegt evenwel niets over het huidige decreet of over
de waarde van de huidige commerciële archeologie. De impact van het nieuwe
decreet en de impuls die deze wetgeving geeft aan de het onderzoek, zullen we pas
binnen enkele jaren terdege kunnen evalueren. Het aantal archeologische
eindverslagen zullen ongetwijfeld snel groeien.

16.3. nog wat vroeg voor de grote synthese?
Dan rest de vraag in welke mate de dataset potentieel heeft voor verder onderzoek of
projectwerking? Dit potentieel is er vast en zeker. Wel moet er rekening gehouden
worden met de sterktes en zwaktes van de dataset.
De sterkte van de dataset zit ongetwijfeld in het hoog aantal uitzonderlijke en sprekende
vondsten. Bijvoorbeeld de drakenkoppen of Germaanse migranten spreken tot de
verbeelding en hebben het potentieel om zowel de (internationale) onderzoeker als het
brede publiek aan te spreken. Deze vondsten bieden vaak ook de kans om aan te sluiten
bij lopende onderzoeksprojecten (cfr. DNA onderzoek naar Dendermonds pestkerkhof).
De zwakte van de dataset is voorlopig de omvang. Het uitblijven van de echte grote
datagroei maakt dat de dataset vandaag nog te beperkt is voor het echt grote
synthesewerk rond thema’s zoals landgebruik en de menselijke impact op het landschap.
Mocht dit de ambitie zijn, dan dringt een diachrone aanpak zich op in functie van
voldoende datamassa. Gerichte deelsyntheses zijn zeker mogelijk rond bijvoorbeeld een
bepaalde periode, omgeving of type site. Schaaluitbreiding kan ook een piste zijn
waarbij de regio kan aansluiten bij een ruimer gebied (vb. Scheldevallei).
Tenslotte is het ook mogelijk om gericht aan bijkomende datawerving te doen. We
denken dan een bijvoorbeeld aan niet-invasief landschappelijk onderzoek via boringen
of geofysisch onderzoek, maar ook veldprospectie (bijvoorbeeld samen met vrijwilligers).
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Dit biedt de kans om oude data door een nieuwe bril te bekijken en de terreinactiviteit
biedt ook mogelijkheden naar publiekswerk en draagvlakwerking.

16.4. Concrete onderzoeksvragen
A. Baggervondsten en oude collecties
Lokalisatie, beschrijving en waardering van de collecties met bagger- en
riviervondsten als basis voor verder onderzoek en ontsluiting naar het brede
publiek
De bagger- en riviervondsten die vanaf het einde van de 19de eeuw in het IOEDwerkingsgebied werden ingezameld, zijn uniek voor Vlaanderen. Deze vondsten, gaande
van hertshoornen bijlen en stenen werktuigen tot bronzen en gouden juwelen, wapens
en onderdelen van wapenuitrustingen, bestrijken bovendien een ruime periode
(steentijden tot late middeleeuwen). Zowel de vondsten zelf, de omstandigheden
waaronder deze in de rivier of aanpalende natte gronden terechtkwamen en vervolgens
gerecupereerd werden, als de historiek van de collecties waarin zij terechtkwamen,
spreken sterk tot de verbeelding.
De collecties en de beschikbare informatie hierover is echter sterk versnipperd, en de
samenstelling en bewaartoestand van de vondsten is in vele gevallen onduidelijk.
Bovendien is de link tussen de (deel)collecties en de CAI in vele gevallen weinig
accuraat.
Om een beter overzicht te verkrijgen van de collecties met bagger- en riviervondsten en
hun potentieel voor toekomstig onderzoek kunnen de onderstaande acties worden
ondernomen, gekoppeld aan de opmaak van een algemene synthese op basis van de
bestaande deelonderzoeken (o.a. in diverse licentiaats-, master en doctoraatsthesissen):
•

Lokalisatie, beschrijving en waardering van de collecties;

•

Consulteren van primaire literatuur en archieven. Hierbij verwijzen we naar het
onderzoek; dat recent werd uitgevoerd voor de vindplaats Wichelen –
Paardeweide;

•

Digitaliseren van de archieven;

•

Systematisch fotograferen van de vondsten;

•

Herverpakken van de vondsten;

•

Selectie van materiaal voor bijkomend daterings- en natuurwetenschappelijk
onderzoek.
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Hierbij dienen samenwerkingen opgestart te worden met de instellingen die deze
collecties momenteel in beheer hebben. Voor een deel van bovenstaande taken kan
samengewerkt worden met vrijwilligers.

B. Landschappelijke evolutie
Onderzoek van specifieke (paleo-)landschappelijke fenomenen
Rivierinsnijdingen:
De exacte periode van insnijding en migratie van de laatglaciale Scheldemeanders is
niet gekend. Hoe lang duurde deze migratie? Gebeurden alle insnijdingen min of meer
tegelijk? Is er een verband met de klimaatschommelingen in het laatglaciaal?
De insnijding zelf kan niet gedateerd worden, wel de start van de opvulling. Dateringen
van de basis van de opvulling zijn tot nu toe zo goed als altijd onbetrouwbaar, wegens
hardwatereffect bij datering van bulkstalen. Systematische datering op macroresten kan
een antwoord bieden, eventueel in combinatie met OSL-datering van
kronkelwaardafzettingen.
Rivierduinen:
Veel bewoningskernen liggen op rivierduinen. Om welke dorpen gaat het46? Wanneer
zijn die dorpen ontstaan? Zijn al deze rivierduinen in dezelfde periode ontstaan, met
name op het einde van het laatglaciaal? Was er een reactivatie van eolische activiteit
in de Romeinse tijd en/of middeleeuwen (bijv. Romeins veen in duin van Uitbergen)47? Is
er een relatie tussen landgebruik/bewoning en reactivatie?
Getijden:
Tot waar kwam het getij in het Midden-Holoceen? Dit is tot nu toe vastgesteld tot Bazel.
Had het getij ook een impact ten zuiden van het doorbraakdal van Hoboken?

Het is belangrijk om hier een duidelijk onderscheid te maken met dorpen die zich bevinden
bovenop bedolven Tertiaire getuigenheuvels.
47 Hierbij verwijzen we naar het lopende project "Investigating the role of rivers during the Late
Glacial recolonization of NW Europe: a multidisciplinary assessment of Final Palaeolithic sites in the
Scheldt valley (Belgium)" aan de UGent (door P. Pincé) voor prehistorisch deel, maar dit zou
uitgebreid kunnen worden naar meer recente periodes.
46
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C. Landgebruik, de menselijke impact op het landschap en bewoningsevolutie
Neanderthalers aan de rand van de Vlaamse Vallei tijdens de laatste
(tussen)ijstijd:
Het middenpaleolithicum is een archeologische periode waarvoor in Vlaanderen relatief
weinig informatie voorhanden is. Het IOED-werkingsgebied bevindt zich echter aan de
(rand van de) Vlaamse Vallei, een bijzonder interessante locatie met veel potentieel voor
de aanwezigheid van goed bewaarde middenpaleolithische vindplaatsen uit de laatste
ijstijd of tussenijstijd.
Het is uit de opvullingspakketten van deze vallei dat de middenpaleolithische artefacten
en pleistocene fauna met mogelijke sporen menselijke bewerking, besproken hoofdstuk
8, afkomstig zijn. Precieze informatie over de vondstcontexten ontbreekt echter
aangezien
ze
werden
aangetroffen
in
de
loop
van
grootschalige
zandwinningsactiviteiten. Nieuw veldwerk gericht op het beschrijven en dateren van de
lokale stratigrafische sequenties ter hoogte van deze vondstlocaties zou hierover meer
duidelijkheid kunnen bieden48.
Ook het pleistoceen dierlijk botmateriaal dat werd aangetroffen en mogelijke sporen van
menselijke bewerking vertoont, verdient verder onderzoek in de vorm van een formele
tafonomische analyse.

Neolithisatieproces in de Benedenscheldevallei
Pollenanalyse in Wijmeersen 1, aan de voet van de Duin van Uitbergen, wijst op een
opvallende achteruitgang van het bos in combinatie met de aanwezigheid Cerealia
tijdens Atlanticum (9220 – 5660 BP). Deze elementen suggereren menselijke impact,
mogelijk in de vorm van de beperkte aanwezigheid van landbouw. Aangezien deze
impact zich elders pas voordoet tijdens het Subboreaal (5660 – 2400 BP), is een meer
uitgebreide sedimentologische en paleo-ecologische studie naar de introductie van
landbouw (en bij uitbreiding het neolithisatieproces) in de Benedenscheldevallei
wenselijk. Kan op andere locaties in de Benedenscheldevallei eveneens een dergelijke
vroege impact door de mens op het landschap worden vastgesteld?
We verwijzen hierbij eveneens naar het recent sedimentologisch en paleo-ecologisch
onderzoek dat werd uitgevoerd op een fossiel geulencomplex in Temse – Groot Broek,
aan de rand van de Durmevallei (Allemeers et al. 2020). De vorming van het
Ter inspiratie verwijzen we naar het “The Flemish Valley survey project” onder leiding van Prof.
Van Peer (KU Leuven) waarin de aanwezigheid van Neanderthalers en vroege moderne mensen
in het oostelijk deel van de Vlaamse Vallei wordt bestudeerd, en naar het evaluatieonderzoek dat
werd uitgevoerd om de middenpaleolithische oppervlaktevindplaats St.Geertruid – De Kaap in
Nederlands Limburg (Van Baelen et al. 2017).
48
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geulencomplex kan teruggebracht worden tot drie fases in respectievelijk het
finaalneolithicum, de bronstijd en de (vroege) middeleeuwen, die waarschijnlijk alle drie
het gevolg zijn van hellingserosie door menselijke ontbossing van de Waasland cuesta.
Voor een aanvullend, archeologische perspectief op de neolithisatie van de
Benedenscheldevallei op basis van onder andere de studie van de lithische artefacten
van de vindplaatsen Verrebroek – Aven Ackers, Doel – Deurganckdok en Bazel – Sluis en,
verwijzen we naar het recente onderzoek van Messiaen (2020).

Evolutie van het landschapsgebruik in de Benedenscheldevallei in de periode
2000 v.C. – 900 n.C.:
Hoe werd het landschap door de mens in de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en vroege
middeleeuwen gebruikt? Op welke plaatsen in het landschap werden de nederzettingen
ingepland? Op welke locaties de grafvelden? Hoe werden de waterlopen gebruikt, zoals
blijkt uit onder andere de bagger- en andere riviervondsten? Treden hierin wijzigingen op
doorheen de tijd?

De Merovingische occupatie
De regio beschikt over een bijzondere collectie aan Merovingische grafvondsten. Er zijn
natuurlijk de collectie van de Zwijvekekouter (Dendermonde) en een aantal kleinere
oudere vondstcomplexen zoals die van Serskamp en Wichelen. Daarnaast is er ook een
beperkte dataset rond de vroegmiddeleeuwse nederzetting, veelal in de vorm van
prospectiemateriaal (spreiding), maar ook in de vorm van bodemsporen (cfr. Oudegem).
Er zijn ook verschillende baggervondsten uit de vroege middeleeuwen zoals o.a. de
houten drakenkoppen. Tenslotte leverde de archeologie in kader van het herziene
Sigmaplan ook gegevens op over het 5de -6de eeuwse landschap.
Dit is een relevante dataset voor een synthese op kleine schaal. Het kan interessant zijn
om de oude vondsten te herbekijken met de hedendaagse kennis en technieken (bv.
archeometrie of daterend onderzoek). De data kan ook relevant zijn om te in een ruimer
project rond merovingische begraving in Vlaanderen of de occupatie van de
Scheldevallei.

Houtbouw tijdens de Romeinse en volmiddeleeuwse periode
In het verleden werden er voor Vlaanderen al diverse synthesestudie opgemaakt rond
de boerderij- en houtbouw tijdens de Romeinse periode en de middeleeuwen (De Clercq
1997; De Clercq 2003). Het meest actuele overzicht dateert weeral van 2003. De meer
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recente data – hoewel beperkt (zie infra) kan hierin geïntegreerd worden. We denken
voor de Romeinse periode dan o.a. aan de sites van Zele – Kouterbosstraat I, Zele –
Eekstraat, Schellebelle – Romeinse site Wijmeers 2 en Sint-Gillis-bij Dendermonde –
Hoogveld J. Voor de volle middeleeuwen beperkt het zich tot de sites van Zele – Pieter
Gorusstraat en Zele – Kouterbosstraat I.
De Universiteit Gent doet al enkele decennia onderzoek naar houtbouw in Vlaanderen.
Dit onderwerp leent zich alvast ook tot een lezing of bijdrage van een gespecialiseerd
onderzoeker49.

Mottekastelen
Er bevinden zich vier gekende mottes in het projectgebied: het kasteel van Laarne, de
site Meerbos te Wichelen, de Ruinenberg nabij Opdorp (Buggenhout) en de motte van
Bergenmeersen. De laatste is ondertussen verdwenen bij de Sigma-werken, maar werd
opgegraven door het agentschap Onroerend Erfgoed. Het kasteel van Laarne werd in
de jaren 1980 uitgebreid onderzocht (zie hoofdstuk 14). De site van de Meirbos en de
Ruinenberg zitten nog mooi bewaard in het landschap. De site Meirbos werd begin 20ste
eeuw onderzocht door Baron A. de Loë (1905). Het loont de moeite een analyse en
synthese te maken van alle beschikbare gegevens (archeologisch, historisch en
landschappelijk) om de ware betekenis van deze sites te reconstrueren.
De sites lenen zich ook tot bijkomend niet-invasief onderzoek. Dit kan bestaan uit:
•

Bijkomend detectiewerk (rond de gekende sites of ruimer) via desktop-study:
historische cartografie, luchtfoto’s en DHM;

•

bijkomend onderzoek naar setting, morfologie en via desktop-study: historisch en
geo-archeologische kaartmateriaal

•

bijkomend geofysich en landschappelijk booronderzoek
landschapsreconstructie en optimaal beheer

in

functie

van

Momenteel loopt er een project rond de toepassing van niet-invasieve technieken bij het
landschappelijk en beheersmatig onderzoek naar mottekastelen in Vlaanderen. Ook de
Provincie Oost-Vlaanderen is betrokken. Mogelijk zijn er opportuniteiten om hier
aansluiting te vinden met de regio50.
Hiervoor verwijzen we naar een aantal relevante lopende projecten waarbij aangeklopt kan
worden;
https://research.flw.ugent.be/en/projects/early-medieval-farming-communitiesnorthern-francia-rural-settlement-domestic-space-and
;
https://research.flw.ugent.be/en/projects/local-communities-imperium-romanumtransformations-rural-settlement-structures-and-material
50https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/toekenning-projectsubsidies-archeologischsyntheseonderzoek-2020
49
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Sites met walgracht
Voor het IOED-werkingsgebied verwijzen in totaal 81 indicatoren in de CAI naar een site
met walgracht of laatmiddeleeuwse omwalde hoeve. Daarnaast werden een groot
aantal sites intensief geprospecteerd door Balthau (1984) (Laarne) en Luckx (1988) (SintGillis-bij-Dendermonde). Aan de Kouterbosstraat in Zele werd bovendien een site met
walgracht onderzocht tijdens een opgraving.
In eerste instantie loont het de moeite om alle beschikbare gegevens samen te brengen
in een beheerssysteem dat verdergezet onderzoek in een volgende fase mogelijk maakt
(GIS-systeem).
Bijkomend datawerving kan bestaan uit:
•

vlakdekkend detectiewerk voor de regio via desktop-study: historische
cartografie, luchtfoto’s en DHM; sites worden samen met de gekende sites
ondergebracht in GIS-laag;

•

onderzoek naar relatie van de sites met natuurlijke en culturele omgeving via
desktop-study van historisch en geo-archeologische kaartmateriaal

•

gerichte veldprospecties via fieldwalking

•

gericht bijkomend geofysich en/of landschappelijk onderzoek?

Syntheseonderzoek van oude en nieuwe data kan zich richten op een lokale typologie
van de sites met walgracht; maar er is ook vergelijkend onderzoek mogelijk naar spreiding
en inplanting van de sites in het landschap
Dit project leent zich ook tot betrokkenheid van vrijwilligers of zelfs citizen science.
Geïnteresseerden kunnen geactiveerd worden om mee te zoeken via geopunt.
Vrijwilligers en metaaldetectoristen kunnen ingezet worden bij veldprospecties.

Stadsontwikkeling van Dendermonde
De stadsontwikkeling van Dendermonde werd in het verleden al een aantal keren
beschreven (Verlaeckt 1999; Verlaeckt et al. 2010). Aangezien de laatste synthese
dateert van 2010 is een actualisatie zeker geen overbodige oefening. Het gaat in totaal
om data van bijna vier decennia stadsarcheologie die allemaal kleine puzzelstukje
vormen van het stadsverhaal.
Verhalenlijnen zijn legio: de topografische ontwikkeling van de stad door de eeuwen
heen; een meer thematische benadering (versterkingsbouw, open ruimten, …);
onderzoekshistoriek gezien het divers actorenveld dat actief is geweest in Dendermonde
(amateurarcheologie, stadsdienst, commerciële archeologie,…).
215

Relevant onderzoek kan bestaan uit het in kaart brengen en doorlichten van de oude
collecties met een waardering van de vondsten. Op die manier kan een nieuwe synthese
zeker een meerwaarde bieden en ook een basis vormen voor toekomstig onderzoek.

Typologie dorpen
Op het historisch kaartmateriaal en ook in morfologie van de huidige dorpskerken valt
het op dat er in de regio een aantal interessante typen dorpen aanwezig zijn: bv.
driesdorpen (Opdorp bij Buggenhout) en oevermarkten (vb. Baasrode). In Nederland
bestaat een typologie van dorpen, maar in Vlaanderen is dit nog niet echt het geval.
Een typologisch onderzoek kan een interessante oefening zijn naar beheer van de
dorpskernen en van het archeologisch erfgoed in die kernen. Daarbij kunnen de
historische kernen worden afgebakend en gevectoriseerd. Data voor deze afbakening
kan gehaald worden uit historisch kaartmateriaal, archeologische literatuur (cfr.
onderzoek in Baasrode, Moerzeke, Zele,…), archeologienota’s, nota’s en eindverslagen;

D. Funeraire praktijken
Een diachrone studie van funeraire praktijken in de Benedenscheldevallei:
Hoewel de gegevens uit het IOED-werkingsgebied met betrekking tot funeraire praktijken
eerder beperkt zijn wanneer we deze per afzonderlijk archeologische periode bekijken,
leent deze dataset als geheel zich wel zeer goed voor een diachrone studie van funeraire
praktijken in de Benedenscheldevallei:
•

Zes grafheuvels uit vroege en/of middenbronstijd: cluster van circulaire structuren
in het grensgebied van Zele en Berlare die mogelijk deel uitmaken van eenzelfde
grafveld (Zele – Torenhof circulaire structuur 550, Zele – Nonneveld Circulaire
structuur 549, Zele – Kamershoek (VTN-OV13) en Zele – Kouterbosstraat I); circulaire
structuren in Sint-Gillis-bij-Dendermonde – Hoogeveld J en Overmere – Mosseveld
(circulaire structuur 631);

•

Urnengrafvelden uit de late bronstijd / vroege ijzertijd in Massemen – Kattenberg
en Serskamp 1, evenals geïsoleerde vondsten van urnen;

•

Rurale ijzertijd cultusplaatsen in Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Hoogeveld J, Oud
Klooster) die vermoedelijk eveneens een funeraire betekenis hadden;

•

Een grafheuvel uit de ijzertijd (?) in Schellebelle – Romeinse site Wijmeers 2;
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•

Romeinse grafvelden in Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Romeins Grafveld ZK1 en Oud
Klooster) en Wetteren – Kruisbergen; evenals geïsoleerde brandrestengraven op
verschillende andere vindplaatsen. Een vergelijking met de vondsten uit de
nabijgelegen vindplaats Waasmunster – Pontrave zou hier zeker interessant zijn;

•

Het vroegmiddeleeuwse grafveld Zwijvekekouter in Sint-Gillis-bij-Dendermonde.

Anderzijds kan met betrekking tot dit thema ook aangeknoopt worden bij een aantal
lopende bestaande onderzoeksprojecten. We denken hierbij in het bijzonder aan:
•

Het CRUMBEL-project51: een interdisciplinair EOS-onderzoeksproject aan de VUB,
ULB, UGent en KIK-IRPA gericht op de inventarisatie en studie van crematieresten
afkomstig van Belgische vindplaatsen uit de periode van het neolithicum tot de
vroege middeleeuwen (ca. 3000 v.C. tot 700 n.C.). Aan de hand van isotopen- en
andere analyses wordt getracht inzicht te verwerven in evoluties die doorheen de
tijd optreden op vlak van funeraire praktijken, mobiliteit en levenswijze.

•

Het MEMOR-project52: een synthese-onderzoek door KBIN, UGent, KU Leuven, VUB,
Parcum en BAAC Vlaanderen gericht op het opstellen van een databank en
ethisch handelingskader voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in
Vlaanderen. Als onderdeel van dit project zal onder andere een
open access inventaris van de menselijke resten (zowel inhumaties als crematies)
worden opgemaakt om archeologen, fysisch antropologen en andere
wetenschappers beter zicht te geven op de bestaande kennis en het
onderzoekspotentieel.

Pestkerkhoven in Vlaanderen
Op de terreinen van Rusthuis Maria Troon in Dendermonde werden de sporen van een
16de eeuws pestkerkhof aangetroffen (Goudie Falckenbach et al. 2012). De skeletten zijn
destijds aan Universiteit van Bordeaux in bewaring gegeven in het kader van DNAonderzoek met middelen van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Op lokaal niveau zou het de moeite lonen om te achterhalen wat de stand van zaken is
van dit onderzoek en/of wat de resultaten zijn. Op grotere schaal kunnen deze data een
rol spelen in een ruimer onderzoeksproject naar pestkerkhoven in Vlaanderen (onder
andere pestkerkhoven opgegraven in Antwerpen, Gent, Aalst,…). Dit onderzoek kan de
vorm aannemen van een stand van zaken, eventueel aangevuld met gericht aanvullend
natuurwetenschappelijk onderzoek (DNA, isotopenanalyse, …)

51
52

https://www.crumbel.org/crumbel
https://memor.be/
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E. netwerken van mensen en dingen
Contacten met het kustgebied?
De aanwezigheid van fragmenten van mogelijke zoutcontainers op de ijzertijdvindplaats
Zele – Provinciale weg site II suggereert contacten met het kustgebied. Hoe substantieel
zijn de aanwijzingen voor dergelijke contacten? Vinden we ook elders in het IOEDwerkingsgebied hiervoor aanwijzingen terug?

Migratie en contacten in de ‘Dark Ages’ op de overgang tussen Romeinse Tijd en
middeleeuwen
Voor de studie van de overgang van de Romeinse tijd naar middeleeuwen beschikt het
IOED-werkingsgebied over een kleine, maar wel zeer relevante dataset. Het draait om
een periode die we vandaag nog altijd niet ten volle kunnen vatten.
•

Germaanse invloed: Laat-Romeinse en Germaanse (m.n. Friese) aardewerk op de
vindplaats Zele – Kamershoek en twee opgebaggerde laat-Romeinse spelden van
het Wijster-type

•

‘Saksisch’ aardewerk van Zwijvekekouter

•

Drakenkoppen uit de Schelde (waarvan twee in British Museum) die dateren in de
Germaanse periode en de vroege middeleeuwen

Een actuele synthese van al deze gegevens kan zeker relevant zijn, alsook bijkomend
daterend onderzoek. Ook een actuele detailstudie van de vondsten gekoppeld aan een
vergelijkend onderzoek met Europees referentiemateriaal kan mogelijk bijdragen tot het
vatten van de ware betekenis van deze vondsten.
De universiteit Gent doet al enkele jaren onderzoek naar de overgang van de Romeinse
periode naar de middeleeuwen. Dit onderwerp leent zich ook tot een lezing of bijdrage
van een gespecialiseerd onderzoeker 53.
De ‘Dark Ages’ blijft bovendien een thema dat een breed publiek aanspreekt. De
vondsten zijn spectaculair en lenen zich om opnieuw in beeld gebracht te worden via
(3D)fotografie.

https://research.flw.ugent.be/en/projects/decline-and-fall-social-and-cultural-dynamics-lowcountries-late-roman-empire-ad-270-450
53
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