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Samenvatting

In maart 2017 heeft Archol een archeologische prospectie met ingreep in de bodem 

uitgevoerd langs de Legeweg in Varsenare-Noord (gemeente Jabbeke). Doel van het 

onderzoek was de archeologische evaluatie van het terrein. Het archeologisch erfgoed 

is opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd om zo de potentiële 

impact van de geplande werken op de archeologische resten te bepalen. 

Tien procent van het 15,7 ha grote terrein (15.700 m2) is door middel van twee meter 

brede proefsleuven onderzocht. Daarnaast is er 2.628 m2 aan kijkvensters gegraven 

om de in de proefsleuven aangetroffen archeologische resten beter te kunnen 

begrenzen en interpreteren.

Er zijn in totaal dertien vindplaatsen aangetroffen, daterend van de vroege- of midden-

ijzertijd tot in de Eerste Wereldoorlog. In de ijzertijd en Romeinse tijd bevonden zich 

op het terrein verspreid liggende erven. In de proefsleuven en kijkvensters zijn reeds 

meerdere huisplattegronden, bijgebouwen, graanspiekers en waterputten herkend. 

Daarnaast zijn er twee kleine crematiegrafvelden uit de Romeinse tijd aangetroffen. 

Sinds de late middeleeuwen bevond zich zowel direct ten westen als direct ten 

oosten van het onderzoeksgebied een hof, respectievelijk het Hof van Proven en het 

Hof ter Scotelaere. Binnen het onderzochte gebied zijn sporen en vondsten gedaan 

die met deze bewoning en het gebruik van het terrein rond de hoven in verband 

worden gebracht. Binnen het plangebied heeft zich een voorhof van het Hof van 

Proven bevonden, waarvan de met baksteen gevulde poeren zijn teruggevonden. 

In de Eerste Wereldoorlog ten slotte bevond zich op het terrein een smalspoorbaan 

met munitiedepot. Ook zijn de betonnen poeren van twee barakken uit deze periode 

teruggevonden.

Elf van de dertien vindplaatsen zijn als behoudenswaardig gewaardeerd. Geadviseerd 

wordt om deze vindplaatsen op de graven, indien deze niet in situ behouden kunnen 

blijven. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding

Matexi NV heeft het voornemen op korte termijn nieuwbouw te realiseren 

aan de Legeweg te Varsenare (gemeente Jabbeke). Hiervoor is een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor verkaveling van het gebied nodig. De 

grondwerkzaamheden die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het terrein vormen 

een bedreiging voor eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten. Het 

agentschap Onroerend Erfgoed heeft daarom besloten dat het noodzakelijk is een 

archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit te voeren.

Voorafgaand aan het archeologische onderzoek gold voor het terrein een (zeer) hoge 

archeologische verwachting. Uit de directe omgeving van het terrein zijn een grafcirkel 

uit de bronstijd; twee laatmiddeleeuwse/ Nieuwe tijdse hoven; vondstmateriaal uit 

de ijzertijd; Romeinse bewoning en munitiedepots/ smalspoorlijnen uit de Eerste 

Wereldoorlog bekent.

Archol heeft de archeologische prospectie uitgevoerd tussen 20 en 31 maart 2017. 

Hierbij zijn archeologische resten uit de periode ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd 

aangetroffen. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

1.2 Plangebied Legeweg, Varsenare

Het plangebied bevindt zich ten noorden van de bebouwde kom van Varsenare, 

gemeente Jabbeke. Het betreft de volgende kadastrale percelen: Afdeling 4, Sectie 

C: percelen 118d, 178a (partim), 179a, 180, 181, 182 (partim), 183 (partim), 184b 

188A188A

180180

188A188A

181181 187187

182182178A178A

183183

186186

185185

184B184B
118D118D

Figuur 1.1 
Uittreksel van het kadasterplan met aan-
duiding van het onderzoeksgebied (rode 
lijn).

1
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(partim), 185, 186, 187, 188a en 197r (Figuur 1.1). Het gebied wordt ingeklemd door de 

Westernieuwweg in het westen, de Legeweg in het noorden, de Popstaelstraat in het 

oosten en de Provenhofstraat in het zuiden (Figuur 1.2). Het terrein heeft een omvang 

van circa 17 ha en was ten tijde van het onderzoek in gebruik als gras- en akkerland. 

Landschappelijk gezien bevindt de vindplaats zich in een zandvlakte langs de 

kustpolders, op de noordelijke rand van een pleistocene zandrug.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Het veldonderzoek is uitgevoerd door twee teams, elk bestaande uit twee tot drie 

archeologen van Archol en ADC Archeoprojecten/ VEC. Tevens was een bodemkundige 

bij het onderzoek betrokken en hebben twee vrijwilligers geholpen met de 

metaaldetectie. 

De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door twee ervaren machinisten van Van 

Eycken Trans, onder OCE begeleiding door Bom.be. Bij de uitwerking en rapportage 

zijn daarnaast enkele materiaalspecialisten ingezet (Tabel 1.1).

Figuur 1.2 
Aanduiding van het onderzoeksgebied op 
GoogleMaps.
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Naam Functie Organisatie

S.H. Baas MA veldarcheoloog Archol BV

B. Belis MA veldarcheoloog VEC

drs. J. de Bruin specialist Romeins aardewerk Universiteit Leiden

R. DeCock vrijwilliger metaaldetectie

dr. S. Dondeyne bodemkundige Dondeyne Consulting

P. van de Geer MA veldarcheoloog
 specialist - prehistorisch aardewerk

Archol BV

drs. T.A. Goossens projectmanager Archol BV

drs. P. Hazen veldarcheoloog ADC

drs. M.E. Hemminga vergunninghouder
veldarcheoloog

Archol BV

N. Jennes MA veldarcheoloog VEC

J. van der Leije MA veldwerkleider
rapporteur

Archol BV

F. van Spelde MA specialist – aardewerk middeleeuwen/ Nieuwe tijd Archol BV

J. Tousseyn vrijwilliger metaaldetectie

drs. A. Verbaas specialist – natuursteen Stichting Lab

B. Verhelst MA veldarcheoloog Vriens Archeoflex

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Pr
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to

rie
Archeologische perioden

Datering

Nieuwste tijd

Nieuwe tijd

middeleeuwen

Romeinse tijd

ijzertijd

bronstijd

neolithicum
(nieuwe steentijd)

mesolithicum
(midden steentijd)

paleolithicum
(oude steentijd)

1800

1500

476 na Chr.

57 voor Chr.

750

2000

5300

10000

0

heden

Figuur 1.3 
Tijdsbalk.
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Onderzoekskader

2.1 Landschappelijke voorkennis

S. Dondeyne

De site aan de Legeweg in Varsenare bevindt zich in een zandvlakte langsheen de 

kustpolders op de noordelijke rand van een pleistocene zandrug (kaarteenheid 43; 

Figuur 2.1; Figuur 2.2). De quartaire geologische kaart geeft aan dat deze bestaat uit 

eolische dekzand afzettingen uit het Weichseliaan-Laat-Pleniglaciaal tot het Vroeg-

Holoceen.1 Jacobs et al. geven dan ook aan dat tijdens het Holoceen een podzol tot 

ontwikkeling kwam in deze doorgaans ontkalkte fijne zanden.

De bodems van de site zijn grotendeels gekarteerd als ZbG, ZcG en ZdG. In het 

oostelijk deel is ook het bodemtype Zdf gekarteerd (Figuur 2.3). Deze bodemtypes 

zijn allen zandig (Z..), en zijn droog (.b.) , matig droog (.c.) , of mattig nat (.d.). 

Profielontwikkeling ..G stelt een complex voor van bodemtypes met een Podzol (..g) 

of een postpodzol (..h).2 Bij het omzetten naar het internationaal bodemclassificatie-

systeem WRB3 zijn deze bodemtypes gekarteerd als Terric Cambisols (Spodi-relocatic). 

Deze bodemkaarteenheid komt overeen met bodems met een dikke antropogene 

laag, die echter niet dik genoeg zijn om als Anthrosol herkend te worden en nog wel 

een verstoorde Spodic horizon hebben. De relatief dikke humus rijke antropogene laag 

1  Jacobs et al. 2004.
2  Van Ranst & Sys 2000. 
3  Dondeyne et al. 2004.

Figuur 2.1 
Quartaire geologische kaart en beschaduwd 
terreinbeeld op basis van LiDAR data, resolutie 
1 m x 1 m (bron: overheid.vlaanderen.be - 
Gratis Open Data Licentie Vlaanderen). 

2
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van deze bodems is analoog aan de plaggen van de Kempen, maar verschilt hiervan 

doordat het een hogere base verzadiging heeft en dus een hogere bodem pH heeft. 

Bodems met profielontwikkeling (..f) zijn vergelijkbare bodemtypes maar met een 

“ronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont”.

2.2 Archeologische- en historische voorkennis

Het plangebied bevindt zich in een zeer waardevol en rijk gedocumenteerde zone. In 

de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende archeologische sites gekend 

(Figuur 2.4):

· Ten zuiden van het plangebied is op luchtfoto’s een grafcirkel uit de bronstijd 

herkend. Een bijbehorende nederzetting is nog niet gelokaliseerd. 

· Tijdens een proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van tennisterreinen ten zuiden 

van onderhavig plangebied zijn in 2009 sporen en vondsten uit de Romeinse tijd 

aangetroffen.4

· Circa 400 m ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich de vindplaats 

d’Hooghe Noene. Onderzoek op deze vindplaats heeft archeologische resten 

uit de periode bronstijd – middeleeuwen opgeleverd. Er werd een grafheuvel 

uit de bronstijd gevonden, nederzettingssporen uit de Romeinse tijd, vroeg 

middeleeuwse graven en nederzettingssporen uit de volle middeleeuwen.5

· In 1917 zijn er door soldaten aardewerk en maalsteenfragmenten gevonden 

ter hoogte van de Legeweg. Deze vondsten zijn waarschijnlijk afkomstig uit 

onderhavig plangebied.6

De grote dichtheid aan archeologische sporen hangt samen met de ligging van het 

plangebied op een voor de mens in het verleden zeer aantrekkelijke locatie, namelijk 

de flank van een dekzandrug. De goed gedraineerde, vruchtbare bodem maakt 

4  Van Besien 2009.
5  Hollevoet 1998.
6  Hollevoet 1998, 180..

N

9

10

10.5

8

Onderzoeksgebied

Legenda

12

Maaiveldhoogte (DTMII, m + TAW)

Figuur 2.2 
Hoogtekaart van het onderzoeksgebied op 
basis van LiDAR data, waaruit de ligging op 
de noordelijke flank van een dekzandrug 
duidelijk blijkt.
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Figuur 2.3 
Bodemkaart van de site “Legeweg, Varsenare” 
en omgeving.  De bodemtypes van de site 
zijn gekarteerd als zandig, droog tot matig 
nat en met dikke humeuze bovengrond (ZbG, 
ZcG, ZdG). Volgens het internationaal clas-
sificatiesysteem WRB, zijn deze gekarteerd als 
Terric Cambisols (Bron: Dondeyne et al. 2014; 
Overheidsinformatieoverheid.vlaanderen.be – 
Gratis Open Data Licentie Vlaanderen).

hof van Proven

grafheuvel bronstijd

hof ter Scotelare

sporen en vondsten Romeinse tijd
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250m0Figuur 2.4 
Archeologische waarden uit de omgeving van 
het plangebied.
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deze zone zeer geschikt voor landbouw en bijbehorende nederzettingen. De vele 

archeologische sites die verspreid over de dekzandrug liggen, getuigen hiervan. De 

gekende sites dateren vanaf de late prehistorie tot de late middeleeuwen. 

Vanaf de Romeinse tijd wordt bovendien het tracé van de huidige Zandstraat/ 

Oudenburgweg ten zuiden van huidig plangebied, een belangrijke verbindingsweg 

van Oudenburg over Brugge naar Aardenburg, op de rand van de kustzone. De 

aanwezigheid van deze landweg is eveneens een aantrekkingspool geweest voor 

bewoning, zo blijkt uit de vele Romeinse en vroeg middeleeuwse sites die zijn 

aangetroffen en opgegraven. 

Naast de genoemde bekende archeologische sites zijn er ook uit historische bronnen 

enkele sites gekend:

· Direct ten oosten van het plangebied bevindt zich het Hof van Proven (ook gekend 

als Hof van Varsenare of Hof ter Straten; Figuur 2.6). Dit is een nog bestaande 

historische hoeve, waarvan de huidige gebouwen in kern teruggaan tot in de 

16e en de 17e eeuw. De oorsprong van het hof gaat mogelijk terug tot in ca. 862, 

waarbij het deel uitmaakte van een versterkingsreeks die langs de Oudeburgsweg 

werd opgericht tegen de invallen van de Noormannen. In de 13e eeuw werd het 

verbouwd door de Heren van Varsenare en rond 1501 deed de benaming van de 

hoeve haar intrede, toen Jan van Gistel, Heer van der Mote en van Proven, de 

bezitting door huwelijk in handen kreeg. Tijdens de oorlogen in de Spaanse tijd 

(16e eeuw) werd het hof zwaar vernield, maar rond 1600 wordt het door Jean 

Figuur 2.5 
Ligging van het plangebied (rode lijn) op de 
Ferrariskaart uit 1777 (bron: belgica.kbr.be).
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(Alexander) van Gistel volledig hersteld. Omstreeks 1750 werd het geheel als hoeve 

ingericht.7

· Onmiddellijk ten westen van het plangebied bevindt zich een tweede historische 

hoeve: Hof ter Scotelaere. De eerste vermelding van deze hoeve dateert uit het 

begin van de 14e eeuw. Op een kaart uit 1571 wordt de site afgebeeld als een 

grote, omwalde hoeve met een viertal losse gebouwen. Eind 19e eeuw wordt de 

omwalling, met uitzondering van de zuidelijke gracht, volledig gedempt.8 De 

hoeve is hoger gelegen dan de directe omgeving, zoals te zien is op de hoogtekaart 

(Figuur 2.2). Op de Ferrariskaart wordt de hoeve dan ook aangeduid met 

‘hooghhuys’ (Figuur 2.5). 

· Tot slot blijkt uit historische gegevens en oude luchtfoto’s dat binnen, en 

onmiddellijk aansluitend aan het plangebied, verschillende munitiedepots 

en smalspoorlijnen uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig zijn (Figuur 2.7). De 

aanleg van het depot werd in 1915 begonnen en het bedroeg een oppervlakte 

van ongeveer 30 ha. Langs de Legeweg stonden barakken. Op 17 oktober 1918 

ontplofte een aanzienlijke hoeveelheid munitie die langs het Hof van Straten was 

opgeslagen. De spoorweginstallatie werd hierbij vernield en veel bomen werden 

versplinterd. Na de oorlog werd een groot deel van het in gebruik zijnde terrein aan 

de voormalige landgebruikers terug geschonken. In 1924 werd de overgebleven 

munitie naar Zedelgem overgebracht. Ook de soldaten die de barakken nog 

bewoonden, werden hierbij naar Zedelgem overgeplaatst.9 

7  Inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88889.
8  Inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88897.
9  Mechels 1963.

Figuur 2.6 
Hof van Proven, richting het westen. 
(Sanderus 1641).
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Figuur 2.7 
Luchtfoto van de smalspoorbaan langs het 
Hof van Straeten.



Varsenare-noord   19

De onderzoeksopdracht

3.1 Doel

In de bijzondere voorwaarden staat het doel van de prospectie met ingreep in de 

bodem beschreven als een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt 

in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd 

en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op 

de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er 

mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien 

dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek 

(ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene 

natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel 

onderzoeksvragen).

3.2 Onderzoeksvragen

1. Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?

2. In hoeverre is de bodemopbouw intact? Zijn er tekenen van erosie?

3. Zijn er antropogene sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.

4. Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

5. Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

6. Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden 

(incl. de argumentatie)?

7. Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 

vindplaats?

8. Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

9. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en de landschappelijke context (landschap 

algemeen, geomorfologie,…)?

10. Kunnen de sporen gelinkt worden aan de nabijgelegen archeologische vindplaatsen?

11. Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 

waardevolle archeologische vindplaatsen?

12. Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 

(maatregelen behoud in situ)?

13. Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:

a. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonder-

zoek?

b. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 

aanpak voor het vervolgonderzoek?

14. Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

15. Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 

onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 

welke hoeveelheid?

3.3 Randvoorwaarden

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de minimumnormen, Hoofdstuk 

2, Afdeling 1, Artikels 5 t/m 8.1 en de in de bijzondere voorwaarden opgenomen 

randvoorwaarden.

3
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

4.1.1 Strategie

De totale omvang van het plan bedraagt 15,7 ha. Zoals voorgeschreven in de 

bijzondere voorwaarden is 10% van het terrein onderzocht door middel van 

proefsleuven in een vast grid (15.700 m2). Daarnaast is 1,7 % van het terrein (2.628 

m2) onderzocht door middel van kijkvensters en dwarssleuven om de aangetroffen 

archeologische resten beter te kunnen begrenzen. 

De proefsleuven zijn aangelegd volgens een vooraf vastgelegd puttenplan van 2 m 

brede sleuven (Figuur 4.1). De afstand tussen de proefsleuven bedraagt 15 m. Op 

een paar locaties zijn de proefsleuven iets verlegd ten opzichte van het puttenplan, 

vanwege bijvoorbeeld de ligging van een sloot in de lengterichting van de sleuf, of 

vanwege vervuiling.

De ligging en grootte van de kijkvensters is variabel.

4.1.2 Werkwijze

Het veldwerk vond plaats van 20 tot 31 maart 2017. Hierna zijn de putten dichtgedraaid 

en is het terrein vlak opgeleverd. De archeologische werken zijn uitgevoerd conform de 

bijzondere voorwaarden van het agentschap Onroerend Erfgoed en de van toepassing 

zijnde registratienormen (Minimumnormen voor registratie en documentatie). 

De aanleg van het vlak is uitgevoerd met behulp van een graafmachine voorzien 

van een 2 m brede, gladde bak. Elke put is vanaf het maaiveld laagsgewijs verdiept, 

waarbij het tussenvlak steeds is geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondsten. 

Aanlegvondsten uit de bodemlagen zijn ingemeten als puntvondst. Vondsten uit 

sporen zijn per spoor en vulling verzameld. Nadat het vlak op het beoogde sporenvlak 

was aangelegd, zijn de sporen opgeschaafd. Het vlak is vervolgens gefotografeerd en 

ingetekend met behulp van een robotic Total Station en een GPS. Hiertoe hebben alle 

contexten (ook de natuurlijke en recente verstoringen) een individueel spoornummer 

gekregen. De beschrijving van de sporen is direct ingevoerd in de projectdatabase op 

een veldlaptop. Hierbij zijn de sporen mimimaal voorzien van een interpretatie en zo 

mogelijk een velddatering. Ook zijn de vullingen beschreven.

Circa 10% van de sporen is gecoupeerd om de conservering vast te stellen, meer 

inzicht te krijgen in de datering en/of om de interpretatie te controleren. Deze coupes 

zijn gefotografeerd en gedocumenteerd in de database. Bij diepere sporen zoals 

waterputten is de diepte gecontroleerd door middel van een boring.

Tijdens het onderzoek zijn op twee locaties crematiegraven aangetroffen. Deze zijn na 

documentatie afgedekt met plastic en vervolgens met grond. 

Om inzicht te krijgen in het landschap en de bodemopbouw zijn in elke proefsleuf 

profielkolommen gedocumenteerd (bijlage 6). Elke 50 m is een 1 m brede profielkolom 

opgeschaafd, gefotografeerd en gedocumenteerd. De profielen zijn zoveel mogelijk 

in een geschankt systeem over het terrein verspreid en de locaties zijn ingemeten met 

behulp van de GPS/ robotic Total station. De profielen hebben unieke nummers, die een 

4
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samenstelling zijn van het put- en profielnummer. De fysisch geograaf heeft enkele 

profielen uitgebreider beschreven (profielen 1 t/m 4; 11 t/m 14).

4.2 Uitwerking 

De basis van het opgravingsarchief bestaat uit de inventariserende metagegevens: 

lijsten, foto’s, tekeningen, dagrapporten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt 

voor een objectieve interpretatie van de archeologische waarden. Het beschrijvend 

gedeelte van dit rapport is gericht op het interpreteren van de metagegevens, met 

als doel het definiëren van ruimtelijke dimensies (structuur en uitgestrektheid) en de 

tijdsdimensie (dateringen en faseringen) van de vindplaatsen. Concreet wordt een 

beschrijving gegeven van de vindplaatsen op basis van het sporenbestand en een 

assessment van de vondsten, conform de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden 

en de ‘Minimumnormen voor archeologisch onderzoek’. De vondsten worden per 

categorie besproken, zover relevant per vindplaats. Het onderdeel “Synthese” dient 

hierbij slechts als een aanzet voor een verdere wetenschappelijke discussie te worden 

beschouwd.

 

Figuur 4.1 
Overzicht van de aangelegde proefsleuven 
(donkergrijs) en kijkvensters (lichtgrijs).
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Geomorfologische en bodemkundige observaties

S. Dondeyne

5.1 Doel en werkwijze

Ter ondersteuning van de archeologische prospectie werd de bodemgesteldheid van 

de site ‘Varsenare, Legeweg’ onderzocht. Acht bodemprofielen werden onderzocht en 

in detail beschreven: vier in het westelijk deel van de site (VAR-01 t/m VAR-04) en vier 

in het oostelijk deel (VAR-11  t/m VAR-14) (Figuur 5.1; bijlage 8). Deze profielputten 

werden geselecteerd na de verschillende proefsleuven onderzocht te hebben en in 

overleg met de archeologen.

5.2 Bespreking

De bodems bestaan uit fijn, goed gesorteerd zand, typisch voor eolische afzettingen. 

Ze hebben een dikke humusrijke bovengrond, die doorgaans minder dan 50 cm 

dik is. Oppervlakkig gezien hebben deze bodems een kleurenpatroon dat lijkt op 

Podzols, namelijk gebleekte horizonten, met daaronder horizonten gekenmerkt 

door oxido-reductie kleuren (bv. profielen VAR-01, VAR-04, VAR-11; Figuur 5.2). Dit 

kleurenpatroon is hier echter toe te schrijven aan een schommelende grondwater tafel 

en niet aan inspoeling van ijzer-colloïden. De drainage van deze bodems is natter dan 
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Figuur 5.1 
Ligging van de onderzochte bodemprofielen 
VAR-01 t/m VAR-04 en VAR-11 t/m VAR-14.
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Figuur 5.2 
De in de tekst beschreven profielkolommen. 
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dat de drainage klasse op de bodemkaart liet vermoeden. De ongunstige ontwatering 

voor landbouw kan dus verklaren dat boeren greppels gegraven zouden hebben, maar 

ook dat ze het terrein hebben opgehoogd.

De meest typische bodemprofiel opbouw op de site is: 

· Aan de oppervlakte een Terric horizon; dit is een antropogene opgebouwde 

horizont, relatief rijk aan organisch materiaal en ofwel actief verhoogd door 

ophoging tijdens het bewerken om de waterhuishouding van het perceel te 

verbeteren, of mogelijks deels passief met instuivend zand.

· Daaronder komt een oudere begraven bewerkingshorizont, aangeduid als een Aric 

horizon in de profiel beschrijvingen.

· Daaronder meestal een gebleekte E-horizont, die verklaard kan worden door een 

erg wisselende grondwatertafel waar het ijzer gereduceerd werd en vervolgens is 

uitgespoeld. 

· Daaronder direct onder invloed van een actief en ook wisselende grondwatertafel 

een horizont met veel oxido-reductie vlekken en vaak ook grote ijzer- en mangaan 

concreties.

Figuur 5.3 
Vlakhoogtekaart.
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· Op een beperkt aantal plaatsen werden resten van een gebroken, of stuk 

geploegde, ijzer-aanrijkingshorizont aangetroffen (Spodi-relocatic horizon) (bv. 

profiel VAR-02 en VAR-14; Figuur 5.2).

· Op een lokaal vochtiger plaats, waar ook het water preferentie leek te infiltreren, 

kwam een actieve, natte Podzol voor (VAR-03, Figuur 5.2).

De ligging op de noordelijke flank van een pleistocene zandrug wordt duidelijk 

gereflecteerd in de hoogtes van het maaiveld en van de top van de C-horizont. In 

het meest noordelijke deel van het onderzoeksgebied, langs de Legeweg, liggen de 

vlakhoogtes tussen 8,4 en 9,2 m + TAW. Richting het zuiden lopen deze op tot 11,4 m 

+ TAW (Figuur 5.3). De maaiveldhoogtes variëren van 9,1 m + TAW in het noorden tot 

11,9 m + TAW in het zuiden (Figuur 5.4).

Figuur 5.4 
Maaiveldhoogtekaart.
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Sporen, structuren en vindplaatsen

6.1 Inleiding

Verspreid over het plangebied zijn 1.629 antropogene, recente en natuurlijke sporen 

gedocumenteerd. Bijlage 2 verschaft samen met Tabel 6.1 en Figuur 6.1 een beeld van 

de vertegenwoordigde spoortypen. Hierbij zijn sporen uit verschillende tijdsperioden 

aanwezig. Circa 10% van de sporen is gecoupeerd. Hieruit blijkt dat er sprake is van 

een gemiddelde tot goede conservering, vergelijkbaar met andere vindplaatsen in 

het dekzandlandschap. De sporen tekenen zich over het algemeen duidelijk af in het 

onderliggende zand. Daar waar er sprake is van veel oxido-reductie vlekken in het 

dekzand is het soms lastig de sporen van de natuurlijke vlekken te onderscheiden. 

De oudere sporen, uit de prehistorie en Romeinse tijd hebben een vagere, minder 

scherpe begrenzing dan de jongere sporen uit de Nieuwe tijd en, in mindere mate, 

de middeleeuwen. De kleuren van de sporen varieert sterk. In ‘nattere’ zones zijn de 

sporen donkerder van kleur. 

Categorie Spoortype Aantal Totaal

Antropogeen Crematiegraf 12  

Gracht 7

Greppel 604

Huisgreppel 1

Karrenspoor 2

Kuil 242

Onbekend 2

Paalspoor 656

Potstal 1

Ronde kringgreppel 2

Sloot 11

Waterkuil 1

Waterput 6

Weg 1

Wegverharding 2 1.440

Recent Drain 4  

Recente verstoring 23

Spitspoor 8 35

Natuurlijk Boomval 30  

Depressie 6

Dierlijke verstoring 3

Laag 5

Natuurlijke verstoring 108

  Vlek 2 154

  Totaal   1.629

Er zijn dertien vindplaatsen aangetroffen, waaraan de meeste sporen toebedeeld 

kunnen worden. Sporen die geen deel uitmaken van de vindplaatsen betreffen 

voornamelijk greppels die over grotere delen van het terrein te volgen zijn. De meeste 

van deze greppels zijn terug te vinden op historische kaarten. De vindplaatsen, 

met de daarin aangetroffen sporen en structuren, worden hieronder besproken. 

De (voorlopige) datering van de vindplaatsen is grotendeels gebaseerd op het 

vondstmateriaal. Daarnaast zijn het uiterlijk van de sporen en de typering van de 

structuren gebruikt als indicatie voor de dateringen. Indien structuren herkend 

zijn, is hieraan een structuurnummer gegeven. Een overzicht van de uitgedeelde 

structuurnummer is te vinden in Tabel 6.3.

Tabel 6.1 
Spoortypen.

6
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Vindplaats Datering Type

1 Nieuwe tijd erf  hof ter Scotelaere

2 Romeinse tijd erf

3 vroege-/ midden ijzertijd erf

4 Eerste wereldoorlog

5 ijzertijd/ Romeinse tijd erf?

6 Romeinse tijd grafveld

7 ijzertijd/ Romeinse tijd erf?

8 ijzertijd/ Romeinse tijd erf

9 midden-/ late ijzertijd erf

10 late ijzertijd/ Romeinse tijd grafveld

11 late middeleeuwen/ Nieuwe tijd terrein hof van Proven

12 ijzertijd/ Romeinse tijd spieker

13 onbekend sporencluster

Structuur Type Datering Vindplaats

1 Bijgebouw vroege-/ midden ijzertijd 3

2 Huis Romeinse tijd 2

3 Spieker ijzertijd/ Romeinse tijd 12

4 Bijgebouw Romeinse tijd 2

5 Bijgebouw Romeinse tijd 2

6 Bijgebouw ijzertijd/ Romeinse tijd 8

7 Spieker ijzertijd/ Romeinse tijd 5

8 Huis ijzertijd/ Romeinse tijd 8

9 Huis midden-/ late ijzertijd 9

10 Spieker ijzertijd/ Romeinse tijd 8

11 Barak Eerste wereldoorlog 4

12 Huis ijzertijd/ Romeinse tijd 5

13 Barak Eerste wereldoorlog 4

14 Huis midden-/ late ijzertijd 9

6.2 Vindplaats 1

In het meest westelijk deel van het plangebied zijn sporen aangetroffen die met de 

bewoning van het historische Hof ter Scotelaere in verband gebracht worden (Figuur 

6.3). Op basis van de historische kaarten lijkt het onderzoeksterrein zich buiten het erf 

van het hof te bevinden. De verhoging, waarop de hoeve gelegen is, is in de maaiveld- 

en vlakhoogtes dan ook niet meer waarneembaar. De aangetroffen sporen wijzen er 

echter op dat het terrein wel degelijk in gebruik is geweest. De aangetroffen sporen 

betreffen een deel van de gedempte walgracht, greppels, paalsporen en kuilen die zich 

in een straal van circa 30 m rond het hof bevinden. De walgracht heeft een nnw-zzo 

oriëntatie en is aangetroffen langs de westelijke grens van het onderzoeksgebied 

(sporen 441,442 en 647). De opvulling van de gracht is donkergrijs tot donkerbruingrijs, 

heterogeen en licht humeus. De breedte van de gracht kon op basis van de 

proefsleuven niet worden vastgesteld (Figuur 6.4). 

Hoewel dit op historische kaarten niet is aangegeven, lijken er ten oosten van het 

hof één of twee gebouwstructuren aanwezig. Hier is een cluster paalsporen of kuilen 

aanwezig, waarvan een deel met baksteenfragmenten. De gecoupeerde sporen 

zijn slechts enkele centimeters diep en hebben een onregelmatige onderkant. In de 

proefsleuven kon de ligging of aard van deze structuren niet worden bepaald. Mogelijk 

is het perceel ten oosten van het hof in gebruik geweest als tuin en zijn de sporen de 

resten van één of twee bijgebouwen die zich in deze tuin hebben bevonden. Uit één 

van de paalsporen (spoor 551) is een scherf roodbakkend aardewerk verzameld dat 

in de 14e tot 16e eeuw dateert. Uit een greppel (spoor 403) is eveneens een scherf 

roodbakkend aardewerk verzameld.

Tabel 6.2 
Overzicht van de gedefinieerde vindplaatsen. 

Tabel 6.3 
Overzicht van de herkende structuren.
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In het noordelijk deel van de vindplaats ligt een waterput (spoor 641). Tijdens 

de aanleg van het sporenvlak is bovenin de waterput een scherf Merovingisch 

aardewerk gevonden. Deze scherf is de enige aanwijzing voor activiteit in de vroege 

middeleeuwen. Onduidelijk is of de waterput in de vroege middeleeuwen dateert 

en zich mogelijk ten westen van het onderzoeksgebied een vroeg middeleeuwse 

vindplaats bevindt, of dat de scherf als een los fragment ‘zwerfvuil’ beschouwd moet 

worden. 

 

6.3 Vindplaats 2

Vindplaats 2 betreft een erf uit de Romeinse tijd (Figuur 6.5). Er is tenminste één 

huisplattegrond aangetroffen (structuur 2). Direct ten oosten van het huis lijken nog 

twee structuren te liggen, mogelijk bijgebouwen (structuren 4 en 5). Geen van de 

structuren is in zijn geheel blootgelegd. Rond de plattegronden zijn over een gebied 

van circa 130 x 55 m verspreid liggende sporen aangetroffen, die waarschijnlijk met de 

Romeinse bewoning in verband gebracht kunnen worden.
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Figuur 6.2 
Locaties van de beschreven vindplaatsen.
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Vindplaats 1.



Varsenare-noord   35

De huisplattegrond heeft een NO – ZW oriëntatie, met een verdiept stalgedeelte in 

de noordoostelijke helft (Figuur 6.6). De plattegrond heeft een lengte van minimaal 

14,7 m en een breedte van 6,7 m. In het westelijk deel van de plattegrond is één 

middenstaander waargenomen, wat wijst op een tweeschepige constructie. Aan 

deze zijde is er daarnaast sprake van een dubbele rij buitenstaanders, die mogelijk 

duiden op een herbouwfase van het woondeel van de boerderij. Eén van de zuidelijke 

buitenstaanders (spoor 289) is gecoupeerd, dit spoor is 20 cm diep (Figuur 6.7). Een 

grotere staander (spoor 362) is uitgeboord en heeft een diepte van circa 65 cm. 

Het verdiepte staldeel in de oostelijke helft heeft een afgerond vierkante vorm met 

afmetingen van 6,7 bij 6,7 m. De diepte is circa 35 cm (diepte geboord). Uit de potstal 

zijn al een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk en enkele stenen verzameld. Onder 

het aardewerk bevinden zich scherven van een Romeinse olijfolie amfoor, kurkurn, 

fragmenten van een dolium en een randfragment van een wrijfschaal. Het steen 

bestaat uit brokken zandsteen die als mogelijk bouwmateriaal geïnterpreteerd worden.

Boerderijen met een verdiept stalgedeelte zijn in de Romeinse tijd wijdverspreid op 

de zandgronden van Vlaanderen en Noord-Brabant. In West-Vlaanderen komen ze 

voor vanaf circa 150 na Chr.10 Dit komt overeen met de datering van het aangetroffen 

wrijfschaal aardewerk, dat tussen 150 en 200 na Chr. geplaatst wordt.

De twee andere structuren liggen direct ten noordoosten van de huisplattegrond en 

hebben een zelfde oriëntatie. Op basis van de onderzochte delen van de plattegronden 

is niet vast te stellen of het bijgebouwen betreffen, of dat er nog een huisplattegrond 

aanwezig is. De noordelijke van de twee gebouwen (structuur 5) is eenbeukig, heeft 

een breedte van 6,6 m en een lengte van minimaal 6,2 m. De sporen hebben in het vlak 

een rechthoekige doorsnede, geen van de sporen is gecoupeerd. In het noorden wordt 

de plattegrond oversneden door een moderne, betonnen waterput.

De zuidelijke plattegrond (structuur 4) heeft een breedte van 6,4 m en een lengte van 

minimaal 8,7 m. De zuidwestelijke zijde van de plattegrond bestaat uit een rij van zes 

paalsporen, waarbij in het midden een bredere opening van 1,7 m is uitgespaard. 

10  Delaruelle, Verbeek & Declercq 2004, 233-235.

Figuur 6.4 
Hof ter Scotelaere met links het nog in gebruik 
zijnde deel van de walgracht en rechts in de 
proefsleuf de gedempte walgracht.
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Vindplaats 2.
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Mogelijk betreft dit de ingang van het gebouw. De sporen hebben een rechthoekige 

doorsnede, geen van de sporen is gecoupeerd.

De sporen rondom de gebouwplattegronden bestaan uit paalsporen, kuilen en 

greppels. Een waterput is nog niet aangetroffen. Mogelijk dat enkele van de greppels 

het erf afbakenen, de paalsporen kunnen onderdeel vormen van kleinere bijgebouwen 

en/of spiekers. De aanwezigheid van nog een huisplattegrond kan niet worden 

uitgesloten, maar lijkt op basis van de ligging van de sporen onwaarschijnlijk. Het 

handgevormde aardewerk uit de sporen dateert in de midden-ijzertijd of de Romeinse 

tijd. Uit een grote kuil direct ten zuiden van de huisplattegrond (spoor 291) zijn 

daarnaast nog enkele scherven van een terra sigillata kom gevonden, die tussen 80 en 

120 dateert.

Figuur 6.6 
Huisplattegrond type Alphen-Ekeren met ver-
diept staldeel. Foto richting het zuidwesten.

Figuur 6.7 
Doorsnede van spoor 289, put 14, vindplaats 2.
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6.4 Vindplaats 3

In het centrale deel van het plangebied is een éénschepig bijgebouw (structuur 1) met 

een NO – ZW oriëntatie aangetroffen. De plattegrond is mogelijk niet in zijn geheel 

blootgelegd, de lengte bedraagt tenminste 6,1 m. De breedte is 3,4 m. De constructie 

bestaat uit twee rijen van drie staanders, waarvan een deel eenmaal vervangen is. Het 

dubbele paalspoor in de noordhoek is gecoupeerd, de sporen hebben een donkerbruin-

zwarte, humeuze, homogene opvulling (Figuur 6.9). De diepte van de gecoupeerde 

sporen bedraagt 6 en 13 cm (respectievelijk spoor 56 en spoor 57). 

Circa 13 m ten zuidwesten van het bijgebouw bevindt zich een waterput (spoor 

65), waaruit 62 scherven aardewerk verzameld zijn. De put heeft een doorsnede 

van 2,9 m en een diepte van tenminste 1,5 m.11 In het vlak heeft het spoor een 

donkerbruinzwarte, sterk humeuze opvulling. Twee kuilen die 16 m ten zuiden van 

11  Vanwege grondwater kon de boring niet dieper worden gezet, het zand liep uit de boor.
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Vindplaats 3.
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de waterput zijn gevonden (sporen 61 en 62), worden ook bij de vindplaats gerekend, 

evenals een solitair gelegen paalspoor (spoor 67) en mogelijk een greppel (spoor 70) 

ten noorden van de waterput en het bijgebouw.

De sporen worden toegeschreven aan een erf, waarvan het hoofdgebouw nog niet 

gelokaliseerd is. Op basis van de sporen in de proefsleuven bedraagt de omvang van 

de vindplaats circa 45 x 40 m. Op basis van het aardewerk, wat grotendeels bij de 

vlakaanleg is verzameld uit de waterput, dateert de vindplaats in de tweede helft van 

de vroege ijzertijd of de midden-ijzertijd. 

6.5 Vindplaats 4

Op het terrein direct ten oosten van de verhoogde weg Hof van Straeten zijn 

verschillende sporen aangetroffen die in relatie worden gebracht met de activiteiten op 

het terrein in de Eerste Wereldoorlog. Ten eerste is in twee proefsleuven de fundering 

van de smalspoorbaan teruggevonden zoals deze zichtbaar is op de loopgravenkaart 

uit 1917 (Figuur 6.11). Een 2,7 m brede baan, opgevuld met grind, puin en 

steenkoolfragmentjes loopt met een flauwe bocht nnw – zzo over het terrein (sporen 

166 en 244). Aan de buitenzijde van de vulling met grind en puin bevindt zich een 

schonere, grijsbruine vulling (Figuur 6.12). Zo’n 30 m verder naar het oosten bevindt 

zich een tweede baan (spoor 52) met een breedte van 3 m. In deze baan is geen laag 

met grind en steenkool aanwezig, maar op basis van ligging en oriëntatie maakt dit 

spoor waarschijnlijk ook deel uit van het smalspoor.

Verder zijn op twee locaties paalsporen met betonnen poeren aanwezig, welke de 

restanten van barakken vormen. De eerste locatie bevindt zich direct ten oosten van 

het Hof van Straeten, aan de Legeweg (structuur 11). Hier zijn vijf poeren aangetroffen, 

die zich in twee parallelle noord-zuid lopende rijen bevinden. De poeren liggen op 

slechts 1,5 m afstand van elkaar. 12 Het tweede cluster (structuur 13) bestaat uit negen 

poeren, die over een lengte van 11 m verspreid liggen in put 1. De poeren hebben een 

afmeting van circa 50 x 70 cm.

12  Berekend vanuit het hart van de sporen.

Figuur 6.9 
Doorsnede van sporen 56 en 57, put 5, 
vindplaats 3.
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In put 2 is een bomkrater aangetroffen (spoor 208). Het betreft een ronde kuil met een 

diameter van 1,3 m. In de bovenkant van de kuil is een kleine scherf metaal gevonden, 

mogelijk onderdeel van de bom. De aanwezigheid van de krater wijst er op dat het 

terrein en de munitieopslag onder vuur genomen zijn. In het westelijk deel van het 

plangebied is tijdens het onderzoek in een van de proefsleuven een bom gevonden, die 

dit bevestigd.

Ten slotte wordt een kuil direct ten oosten in verband gebracht met de eerste 

wereldoorlog activiteiten. De kuil (spoor 167), met een doorsnede van tenminste 4,2 m 

heeft een grijsbruine, vuile vulling, waarin fragmenten ijzer en beton aanwezig zijn.
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Figuur 6.11 
Uitsnede van de loopgravenkaart uit mei 
1917 met de locatie van vindplaats 4 (zwarte 
lijn) (bron: www.maps.nls.uk).

Figuur 6.12 
Fundering van de smalspoorbaan in put 10 
(spoor 244). Foto richting het noorden.
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Figuur 6.13 
Twee van de betonnen poeren van de WOI 
barak in put 1 (sporen 27 en 28).
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6.6 Vindplaats 5

Vindplaats 5 bestaat uit een cluster van 30 paalsporen en een kuil, dat zich uitstrekt 

over een gebied van tenminste 20 x 17 m (Figuur 6.14). In het oosten bevindt zich 

mogelijk een deel van een tweebeukige plattegrond (structuur 12). Ten westen van 

de plattegrond ligt een vierpalige spieker van 2,3 bij 2,5 m (structuur 7). Twee van de 

sporen in put 28 en een spoor in put 26 zijn gecoupeerd (sporen 486, 487 en spoor 

480). De sporen 486 en 487 zijn met een diepte van respectievelijk 52 en 50 tamelijk 

diep. Spoor 480 heeft een diepte van 15 cm. Alle sporen hebben een donkerbruingrijze, 

humeuze opvulling (Figuur 6.15). Op basis van het aardewerk dateert deze vindplaats 

in de ijzertijd of begin van de Romeinse tijd. De sporen horen zeer waarschijnlijk toe 

aan een nederzettingsareaal of erf, waarvan een deel zich ten zuiden van onderhavig 

plangebied kan bevinden. 

6.7 Vindplaats 6

In het centraal-noordelijk deel van het plangebied bevindt zich een grafveld uit de 

Romeinse tijd. In het aangelegde kijkvenster zijn acht crematiegraven herkend. Tevens 

is er waarschijnlijk een deel van een kringgreppel (spoor 883) aangesneden. Op basis 

van de aangelegde sleuven en het kijkvenster lijkt het een klein (familie)grafveld te 

betreffen, vermoedelijk zal de omvang niet veel groter zijn dan het reeds opengelegde 

areaal met graven. 

De graven werden al in de onderkant van de oude bouwvoor herkend, wat betekend 

dat de bovenkant van de graven verploegd zijn. De sporen zijn herkenbaar door de 

aanwezigheid van houtskool. In enkele van de graven konden tevens al aardewerk en 

kleine fragmenten verbrand bot worden waargenomen. Het aardewerk bestaat zowel 

uit handgevormd materiaal (uit spoor 887) als gedraaid en geverfd Romeinse waar (uit 

sporen 881 en 849). Na het herkennen van de graven is het vlak niet verder verdiept 

om de sporen niet verder te verstoren. De omvang van de crematiegraven kon hierdoor 

niet goed worden waargenomen.

Figuur 6.15 
Doorsnede van paalspoor 487, put 28, 
vindplaats 5.
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Figuur 6.16 
Vindplaats 6. 

Figuur 6.17 
Enkele van de crematiegraven van vindplaats 
6.



Varsenare-noord   45

De kringgreppel (spoor 883) heeft een ovale doorsnede met een diepte van 14 cm. 

Onderin het spoor bevindt zich een donkergrijs, humeus bandje van 1 cm dik. De rest 

van het spoor is opgevuld met fijn, uitgeloogd wit stuifzand. 

Mogelijk wordt het grafveld aan de westzijde begrensd door een weg (sporen 496 

en 886). Hier loopt een NNW-ZZO georiënteerde greppel die bij het verdiepen 

in meerdere smalle banen uiteenvalt, waardoor deze op karrensporen lijken. De 

mogelijke weg kan echter ook in een jongere periode dateren. 

6.8 Vindplaats 7

Ten zuiden en oosten van vindplaats 6 zijn verschillende clusters met paalsporen en 

kuilen aangetroffen (Figuur 6.18), structuren konden nog niet worden herkend. De 

clusters behoren waarschijnlijk aan één vindplaats toe. Eén cluster bevindt zich direct 

ten oosten van het grafveld. Het cluster bestaat uit vier kuilen en 33 paalsporen en is 

op basis van de proefsleuven en de kijkvensters nog niet duidelijk begrensd (Figuur 

6.19). Eén van de kuilen is gecoupeerd (spoor 854) en heeft een diepte van 26 cm. 

Een tweede cluster van elf paalsporen en twee kuilen ligt circa 35 m verder naar het 

zuidoosten. De sporen maken mogelijk deel uit van een bijgebouw. Eén van de sporen 

is gecoupeerd (spoor 731). In het 29 cm diepe spoor kon een paalkern en insteek 

worden onderscheiden. Een laatste cluster sporen bevindt zich ter hoogte van een 

natuurlijke laagte of depressie in het landschap (sporen 703 en 941). De laagte is zo’n 

11 bij 9 m, heeft een vage en onregelmatige begrenzing en kenmerkt zich door een 

vlekkerige vulling met uitgeloogd lichtgrijs zand en plekken die juist donkerder en 

humeuzer zijn. Bij de aanleg zijn fragmenten van een maalsteen gevonden. Op de 

laagte komen vanuit het westen en het noorden verschillende greppels uit. Tevens zijn 

enkele paalsporen herkend.

Ter hoogte van de vindplaats lopen verschillende greppels. Een aantal greppels dateren 

op basis van opvulling en historisch kaartmateriaal duidelijk in de Nieuwe tijd, maar 

voor een aantal greppels is de datering nog onduidelijk. Een deel van de greppels kan 

mogelijk bij de vindplaats gerekend worden.

Op basis van enkele scherven lijkt de vindplaats in de ijzertijd te dateren. De vondsten 

zijn echter verzameld uit slechts twee sporen, waarvan één (spoor 714) een greppel 

uit de middeleeuwen of Nieuwe tijd. Het is niet uitgesloten dat de vindplaats sporen 

uit meerdere perioden bevat. Het is dan ook niet vastgesteld of de vindplaats met het 

Romeinse grafveld (vindplaats 6) in verband gebracht kan worden.

6.9 Vindplaats 8

Deze vindplaats omvat sporen van één of meerdere erven. Aangetroffen zijn een 

huisplattegrond, een bijgebouw, een spieker en een waterput (Figuur 6.20). De 

huisplattegrond ligt echter 40 m van de andere structuren af, waardoor deze mogelijk 

bij een ander erf hoort. Dit erf kan voor een deel buiten de begrenzing van het 

plangebied liggen.

De huisplattegrond (structuur 8; Figuur 6.21) is tenminste 10 m lang en is 5,1 m 

breed. De constructie is tweebeukig en heeft een ONO-WZW oriëntatie. Er zijn twee 

middenstaanders, die in het vlak een grotere omvang hebben dan de buitenstaanders. 

Dit kan er op duiden dat deze een groter deel van de daklast gedragen hebben. De 

zuidelijke wand bestaat uit een rij van zeven staanders, waarvan er bij twee sprake is 
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van een dubbel staanderpaar. Van de noordelijke wand zijn vijf staanders aangetroffen.  

De sporen hebben in het vlak een bruingrijze kleur en vervagende begrenzing. Eén van 

de paalsporen (spoor 776) van de noordelijke staanderrij is gecoupeerd, het spoor was 

slechts enkele centimeters diep. De geringe diepte van het gecoupeerde spoor wijst, 

samen met het ontbreken van een deel van de paalsporen van de constructie, op een 

matige conservering van de plattegrond. Het huis kan op basis van de tweebeukige 

constructie en de, in het vlak, grotere omvang van de middenstijlen waarschijnlijk tot 

het type Alphen-Ekeren worden gerekend. Dit type dateert in de Romeinse tijd. Een 

scherf uit een van de paalsporen kon niet nader gedateerd worden dan ijzertijd of 

Romeins.

Het bijgebouw (structuur 6) heeft een NNW-ZZO oriëntatie en is eenbeukig. De vier 

palen van beide zijden zijn paarsgewijs opgesteld, de omvang van het bijgebouw 

bedraagt 6,9 bij 2,2 m. De sporen hebben een lichtgrijze kleur en een vervagende 

begrenzing. Eén spoor is gecoupeerd (spoor 908), dit spoor had een ovale doorsnede 

en een diepte van 12 cm.

De spieker (structuur 10) betreft een vier-palig type van 2,4 x 2,4 m. In de 

zuidwestelijke hoek bevindt zich een extra paal, mogelijk ter ondersteuning of 

vervanging van de oorspronkelijke hoekpaal. 

Direct naast de spieker bevindt zich een waterput met in het vlak een doorsnede van 

circa 3,7 m (spoor 825). De diepte van het spoor bedraagt tenminste 1,5 m.13 Een scherf 

uit de waterput, verzameld bij de vlakaanleg, dateert in de ijzertijd of Romeinse tijd.

13  Vanwege grondwater kon de boring niet dieper worden gezet, het zand liep uit de boor.

Figuur 6.18 
Vindplaats 7.

Figuur 6.19 
Deel van het sporencluster direct ten oosten 
van het grafveld, vindplaats 7.
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Figuur 6.20 
Vindplaats 8.
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6.10 Vindplaats 9

Over een areaal van 50 bij 60 m in het meest zuidelijk deel van het plangebied zijn twee 

huisplattegronden en een sporencluster aangetroffen (Figuur 6.22). 

Van de zuidelijke plattegrond (structuur 9) is alleen het middelste deel opgegraven, 

over een lengte van 6 m (Figuur 6.23). Op basis hiervan lijkt het een type Haps 

plattegrond te betreffen. Deze plattegronden worden aangetroffen op nederzettingen 

uit de midden ijzertijd. De plattegrond heeft een ONO-WZW oriëntatie met een 

onbekende lengte en een breedte van 9,9 m. Typerend voor het type Haps zijn de 

twee tegenover elkaar liggende ingangen in het midden van de lange zijden en 

dubbele palen in de wand. Op basis van de aangetroffen sporen in het centrale deel 

van de plattegrond, tussen de wanden kan de plattegrond echter ook een geschrankt 

vierbeukig type betreffen, zoals deze bijvoorbeeld ook in Ekeren-Het Laar en Weert-

Kampershoek zijn aangetroffen.14 Ook dit type wordt gekenmerkt door dubbele 

wandpalen en de typerende ingangsconstructie aan de lange zijden. Dit type dateert in 

de late ijzertijd met een mogelijke doorloop tot in de vroeg Romeinse tijd.  De sporen 

hebben een grijze tot donkergrijze, soms licht humeuze opvulling. Geen van de sporen 

is gecoupeerd. 

De tweede plattegrond ligt circa 14 m ten noorden van de hierboven beschreven 

structuur 9 en heeft een min of meer gelijke oriëntatie. De plattegrond (structuur 

14) bedraagt 14,9 x 6,7 m, waarbij het niet duidelijk is of deze richting het westen 

buiten het onderzochte areaal verder doorloopt. De structuur heeft een eenbeukige 

bouw met tegenover elkaar liggende staanders. De meeste staanders zijn eenmaal 

vervangen. Er zijn vier paar staanders aangetroffen, die op een onregelmatige afstand 

van 4-5 m uit elkaar geplaatst staan. Deze afstanden zijn erg groot, mogelijk ontbreekt 

een deel van de staanders. De plattegrond wordt oversneden door een greppelsysteem 

uit de middeleeuwen/ Nieuwe tijd en door verschillende kuilen uit de Nieuwe tijd. 

Deze recentere activiteiten hebben de slechte conservering van de huisplattegrond 

waarschijnlijk veroorzaakt. De sporen hebben een grijze opvulling. Een van de sporen 

is gecoupeerd (spoor 1695), deze had een diepte van 11 cm. De plattegrond heeft een 

14  Delaruelle & Verbeek 2004, 155.

Figuur 6.21 
Overzicht over de huisplattegrond structuur 8, 
vindplaats 8. Foto richting het oosten.
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a-typische constructie, die niet aan een bekend type toegeschreven kan worden. Ofwel 

dit komt doordat een deel van de sporen ontbreekt, waardoor het type niet herkend 

wordt, ofwel het betreft een groot bijgebouw en geen huisplattegrond. Geen van de 

sporen heeft vondstmateriaal opgeleverd.

Circa 30 m ten oosten van de twee huisplattegronden is een cluster paalsporen 

aangetroffen, waar nog geen structuur in ontdekt kon worden. De twintig paalsporen 

hebben een bruingrijze opvulling. 

Op basis van de aangetroffen huisplattegronden en de enkele aardewerk scherven 

die aangetroffen zijn wordt de vindplaats voorlopig in de midden- of late ijzertijd 

gedateerd, met een mogelijke doorloop tot in de vroeg Romeinse tijd.

6.11 Vindplaats 10

Een tweede grafveld bevindt zich in het zuiden van het plangebied. Er zijn drie graven 

aangetroffen (Figuur 6.24; Figuur 6.25). Net als bij vindplaats 6, werden de sporen al 

zichtbaar in de onderkant van de oude bouwvoor, wat er op wijst dat de bovenkant 

van de graven verploegd is. Het vlak is niet verder verdiept tot in de C-horizont. De 

sporen hebben een houtskoolrijke vulling, crematieresten zijn nog niet waargenomen. 

Een van de graven heeft een langwerpige vorm met afmetingen van 2,9 x 0,6 m. Uit 

de rand van dit graf (spoor 1428) is een klein, archeologisch compleet, handgevormd 

aardewerk potje verzameld die in de tweede helft van de late ijzertijd of in de 

Romeinse tijd dateert. De inhoud van het potje bestond uit schoon zand. Op basis van 

de vorm en grootte van dit graf betreft dit een brandrestengraf: een graf waarin alle 

resten van de brandstapel (houtskool, as, bot en grafgiften) in een kuil werden gestort 

en weer toegedekt.

De precieze omvang van de vindplaats is nog onbekend. In de proefsleuven aan 

weerszijden van het grafveld zijn geen graven gevonden, wat op een relatief klein 

(familie)grafveld duidt.

Figuur 6.22 
Vindplaats 9.

Figuur 6.23 
Overzicht over het open gelegde deel van 
structuur 9, vindplaats 9. Foto richting het 
noorden.
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Figuur 6.24 
Vindplaats 10.

Figuur 6.25 
Overzicht over vindplaats 10. Foto richting het 
noorden.
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6.12 Vindplaats 11

In het oostelijk deel van het plangebied zijn over een groot areaal sporen en vondsten 

aangetroffen, die worden gerelateerd aan de bewoning in, en activiteiten rond het Hof 

van Proven. Het hof zelf bevindt zich buiten de grenzen van het plangebied, maar zoals 

is te zien op de Ferrariskaart hebben er ook binnen het plangebied enkele gebouwen 

gestaan (Figuur 6.26). Ook uit historische bronnen is bekend dat er ten westen van het 

eigenlijke hof gewoond is. Vervenne heeft het volgende genoteerd: “….Terwijl Passchier 

Debuyser de andere helft voor zijn rekening nam. Hoogstwaarschijnlijk woonde hij op een 

(nu reeds lang verdwenen) neerhof jeghens over de poorte ende inganck vanden hove op 

de westkant van de huidige Postalstraat.... is overleden in april 1659…”.15 Dit neerhof 

werd tenminste tot 1731 bewoond. Op de atlas der buurtwegen uit 1844 is er in het 

plangebied geen bewoning meer zichtbaar.

In de proefsleuven zijn diverse sporen aangetroffen, die met de bewoning in verband 

gebracht kunnen worden. Ten eerste zijn er in put 68 een aantal grote sporen 

aangetroffen (sporen 1.292 t/m 1.294) met daarin baksteenfragmenten. Deze sporen 

worden met de sloop van de gebouwen in verband gebracht. In de naastgelegen 

proefsleuf 49 zijn met grote fragmenten baksteen opgevulde poeren gevonden 

die ook aan de bebouwing worden gerelateerd (Figuur 6.27). Een van deze sporen 

is gecoupeerd en had een diepte van 8 cm. De exacte ligging en omvang van de 

bebouwing kon op basis van de proefsleuven niet worden vastgesteld.

Het bebouwde perceel werd met greppels afgescheiden van de percelen in het 

noorden en westen. Op de Ferrariskaart lijken deze percelen als akker of tuin gebruikt 

te zijn. De aangetroffen sporen in de proefsleuven lijken dit beeld te bevestigen. De 

sporendichtheid is hier minder dicht dan op het bewoonde perceel. Enkele kleine 

clusters van paalsporen kunnen mogelijk met kleine schuurtjes of opslag in verband 

gebracht worden. Opvallend is een kringgreppel met diameter van circa 8 m (spoor 

994; Figuur 6.28). Het spoor heeft een breedte van 1 m en een diepte van 32 cm. In 

doorsnede is de greppel ovaal en heeft een vlekkerige, grijze tot lichtgrijze opvulling. 

De betekenis hiervan is vooralsnog onduidelijk. Het spoor kan een hooimijt betreffen, 

maar het kan ook het restant van een grafheuvel uit een oudere periode zijn. In het 

centrum van de structuur is geen paalspoor aangetroffen (indicatief voor een hooimijt), 

maar ook voor de aanwezigheid van een graf is geen enkele aanwijzing. 

Het meeste aardewerk van de vindplaats dateert tussen de 13e en 16e eeuw, de late 

middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd.

15  Vervenne, s.d., 41-44.
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6.13 Vindplaats 12

In het zuidwestelijk deel van het plangebied is een vierpalige spieker aangetroffen 

(structuur 3; Figuur 6.29). De spieker meet 2,7 bij 3 m en de palen zijn eenmaal 

vervangen (Figuur 6.30). Rondom de spieker zijn in de proefsleuven en kijkgaten 

slechts twee andere paalsporen aangetroffen (sporen 176 en 177). De vindplaats kan 

worden geïnterpreteerd als een solitair liggende spieker in een akker- of weidegebied, 

of als de grens van een erf waarvan de kern zich ten zuiden van het onderzoeksgebied 

bevindt. De vindplaats heeft geen vondstmateriaal opgeleverd. Uit de proefsleuven 

en (Nieuwe tijd) sporen rond de vindplaats zijn wel enkele scherven uit de ijzertijd of 

Romeinse tijd verzameld.

Figuur 6.26 
Vindplaats 11, geprojecteerd op de 
Ferrariskaart uit 1777 (bron: belgica.kbr.be).

Figuur 6.27 
Enkele van de met baksteen opgevulde 
poeren in put 49, vindplaats 11.

Figuur 6.28 
Kringgreppel (spoor 994) in vindplaats 11. 
Foto richting het noordoosten.
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6.14 Vindplaats 13

Deze laatste vindplaats betreft een sporencluster met een nog onbekende datering 

(Figuur 6.31). De sporen zijn aangetroffen in proefsleuf 17, over een lengte van circa 30 

m. Het gaat in totaal om 10 paalsporen, de greppels die ter hoogte van de vindplaats 

lopen betreffen perceleringsgreppels uit de Nieuwe tijd. Op basis van de omvang en 

opvulling van de sporen lijken deze uit de prehistorie of Romeinse tijd te dateren, 

maar een middeleeuwse datering kan niet uitgesloten worden. Er zijn geen vondsten 

aangetroffen.
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Figuur 6.29 
Vindplaats 12.

Figuur 6.30 
Spieker ter hoogte van vindplaats 12. Foto 
richting het noordwesten. 
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Analyse vondstmateriaal

7.1  Beschrijving vondsten

Tijdens het onderzoek zijn er 577 vondsten verzameld (Tabel 7.1). Veruit de meeste 

vondsten zijn verzameld uit de aangetroffen sporen (99%), de overige vondsten komen 

uit de afdekkende bodemlagen. De meerderheid van de vondsten is verzameld bij 

de vlakaanleg, deze vondsten komen dus uit het bovenste deel van het spoor. Circa 

23% van de vondsten is verzameld tijdens het couperen van de sporen. Voor een 

overzicht van alle vondsten wordt verwezen naar bijlage 3. De vondsten worden in de 

onderstaande paragrafen per categorie beschreven.

Materiaal Vondstcategorie Aantal Gewicht (gr.)

Keramiek Aardewerk middeleeuwen 31 501,4

Keramiek Aardewerk Nieuwe Tijd 132 4.296,2

Keramiek Aardewerk prehistorisch 228 3.213,6

Keramiek Aardewerk Romeins onbepaald 102 1.616,3

Keramiek Baksteen 34 7.531,6

Metaal Metaal ijzer 2 18,3

Metaal Metaal onbepaald 7 584,9

Metaal Metaalslak 1 8,1

Organisch Houtskool 1 1,1

Steen Steen onbepaald 31 9.718,1

Steen Steen tefriet 8 928,1

Totaal   577 28.417,7

7.2 Handgevormd prehistorisch aardewerk

P. van de Geer

7.2.1 Inleiding en methodiek

In deze paragraaf wordt het handgevormd aardewerk van de vindplaats 

Varsenare-Noord besproken. In totaal gaat het om 196 fragmenten met een 

totaalgewicht van net boven de circa 2,4 kg. Al het aardewerk is beschreven. Bij de 

analyse lag de nadruk op de datering van het handgevormde aardewerk. Hiertoe zijn 

verschillende technologische en typologische aspecten van het aardewerk ingevoerd in 

een database (zie bijlage 10). Bij de analyse is in eerste instantie onderscheid gemaakt 

tussen scherven en gruis. Scherven die als gruis geclassificeerd zijn, zijn over het 

algemeen kleiner dan 1 cm2 waarbij één of beide originele oppervlakken verdwenen 

zijn. De niet als gruis geclassificeerde scherven zijn beschreven per volgnummer. 

Per volgnummer is het aantal rand-, wand- en bodemscherven geteld. Passende 

scherven met recente breuken zijn als 1 exemplaar geteld. Vervolgens zijn per scherf de 

volgende eigenschappen genoteerd:

Afwerking  Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Dikte   Van de scherven is de gemiddelde wanddikte opgemeten, waarna 

deze in een dikteklasse is geplaatst. De verschillende klassen zijn 2 

mm dik en variëren van 1 - 2 mm tot 17 - >17 mm.

Insluitsels   In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per 

scherf beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten 

mageringsmateriaal zijn deze beschreven onder overig.

Tabel 7.1 
Overzicht van de aangetroffen materiaal-
categorieën.

7



60 Varsenare-noord

Opbouw    Beschrijving van de potopbouw.

Versiering   Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie  

   van de versiering.

Bakwijze   Beschrijving van het bakmilieu.

Vaatwerktype  De plaats van het aardewerk in bestaande aardewerktypologie 

(standvoetbeker, klokbeker, Hilversum-aardewerk etc.).

Datering  Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering   

   gekregen.

Na analyse op scherfniveau is gekeken of op basis van de beschreven technologische 

en typologische kenmerken iets gezegd kon worden over de datering van afzonderlijke 

vindplaatsen. Bij de analyse van prehistorisch aardewerk spelen veelal twee zaken een 

rol die de analyse van het materiaal bemoeilijken. Zo zijn ten eerste losse scherven 

onversierd aardewerk over het algemeen moeilijk te dateren. Voor een scherpe 

datering van dergelijk materiaal zijn grotere gesloten complexen nodig (minimaal 

100 scherven), waarbij van een grote populatie scherven verschillende technologische 

en typologische kenmerken bestudeerd kunnen worden. Op basis van de aan- of 

afwezigheid van verschillende technologische kenmerken is het geven van een 

datering dan vaak redelijk goed mogelijk. Voor de datering van het handgevormd 

aardewerk is gebruikt gemaakt van de methode van Van den Broeke.16 Waar verwezen 

wordt naar vormtypes gaat dit om types gedefinieerd in het proefschrift van Van 

den Broeke uit 2012.17 In hoeverre deze methode, die is gebaseerd op aardewerk uit 

Oss-Ussen (NL), toepasbaar is in West-Vlaanderen staat nog niet met zekerheid vast. 

Toch is de methode al meerdere malen door andere onderzoekers toegepast en lijken 

er grote overeenkomsten te zijn met bijvoorbeeld het aardewerk gevonden op het 

HSL-traject. Vanaf de tweede helft van de late ijzertijd beginnen de stijlen echter 

uiteen te lopen als gevolg van verschuivende invloedsferen.18

Met betrekking tot de datering van het aardewerk uit de ijzertijd wordt niet de Frans 

georiënteerde opdeling in een vroege (Hallstatt) en een late (La Tène) fase gebruikt, 

maar wordt de drieledige Nederlandse fasering toegepast, m.n. omdat Van den Broeke 

ook gebruik maakt van deze periodisering.

De hiervoor genoemde grote complexen (n>100) zijn op deze site niet aanwezig, ook 

niet als het aardewerk per vindplaats wordt bekeken. De verschillende complexen 

kunnen daardoor slechts globaal worden gedateerd, tenzij er zeer diagnostische 

fragmenten aanwezig zijn. Gezien de verkennende aard van het onderzoek moet dit 

echter geen probleem opleveren. In de hier volgende tekst wordt het aardewerk per 

vindplaats besproken.

7.2.2 Vindplaats 2

Op en direct rond vindplaats 2 zijn vier wandfragmenten en een randfragment 

aangetroffen. Alle scherven zijn ruw afgewerkt en met potgruis gemagerd. Twee 

scherven zijn versierd met kamstreken, een versieringstype dat al zeker vanaf de late 

bronstijd voorkomt, maar met name wat betreft populariteit een duidelijke piek kent in 

zowel de midden-ijzertijd als het begin van de Romeinse tijd. 

16  Van den Broeke 2012.
17  Idem.
18  Delaruelle en Verbeek 2004, 162-163.
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De enige herkenbare potvorm is afkomstig van kleine open beker van het type 5a 

(v11.1-1). De beker is slordig afgewerkt, gemagerd met potgruis en in een reducerend 

milieu gebakken. Het vormtype 5a dat vooral kleine handgevormde bekers omvat is 

helaas chronologisch indifferent. Wellicht dat de gelijkenis met enkele potten van het 

type 13 en de meer open varianten van type 52 een aanwijzing is dat dit exemplaar 

mogelijk uit de tweede helft van de midden ijzertijd dateert.19

Hoewel het materiaal dus tevens een datering in de midden-ijzertijd toelaat, is een 

datering in het begin van de Romeinse tijd wellicht toch meer aannemelijk, gezien de 

typologische datering van de aangetroffen huisplattegrond. Geen van het aardewerk 

spreekt een datering in deze periode tegen.

7.2.3 Vindplaats 3

Vindplaats 3 heeft de grootste hoeveelheid handgevormd aardwerk opgeleverd, 

namelijk 81 stuks, waarvan er 62 afkomstig zijn uit de bovenste vulling van een 

vermoedde waterput (spoor 65). Na aftrek van zestien stuks gruis bleven nog 65 

fragmenten over ter analyse (Tabel 7.1). Het merendeel van de scherven is gemagerd 

met potgruis, maar er komen ook vijf met fijn steengruis gemagerde scherven voor. 

Deze laatste scherven komen uit één van de paalsporen van de plattegrond. Het 

betreft de enige vijf scherven van dit onderzoek met een magering van steengruis. De 

scherven zijn vermoedelijk ruw afgewerkt, maar dit is lastig waarneembaar door ze alle 

vijf secundair verbrand zijn. Met 28 scherven is een vrij hoog percentage (43%) van het 

aardewerk besmeten, terwijl op de overige vindplaatsen samen maar zeven besmeten 

scherven voorkomen. Verder komt één glad afgewerkte scherf voor en zijn de overige 

scherven (n=36) ruw afgewerkt.

In drie gevallen kon de potvorm worden achterhaald. Het betreft steeds gesloten 

vormen. Een ruw afgewerkt en met potgruis gemagerd randfragment (v4.1-6) is 

afkomstig van een licht gesloten hoge pot met rompknik ruim boven halve hoogte van 

het type 34 (Figuur 7.1). Vanaf de late bronstijd komt deze vorm incidenteel voor. Vanaf 

het midden van de vroege ijzertijd begint zij in aantal toe te nemen, maar dan meestal 

in combinatie met een versierde rand. Het hoogtepunt ligt echter in het begin van de 

midden-ijzertijd in fase E-F(G) wanneer deze vorm voorkomt van Noord-Frankrijk tot 

in Nederland, maar dan zoals hier zonder versierde rand.20 Een tweede randfragment 

(v4.1-7) is mogelijk afkomstig van een licht tot sterk gesloten hoge pot met een 

binnenwaartse knik boven de schouder. Dit zeldzame type 24 komt incidenteel voor 

in de midden-ijzertijd en wordt daarna pas met zekerheid weer in de Romeinse tijd 

terug gezien. Doordat de scherf secundair verbrand en daardoor verbogen is, is de 

19  Zie bijvoorbeeld Van den Broeke 2012, Fig. 3.7-18; Fig. 3.18-7.
20  Van den Broeke 2012, 62.

Figuur 7.1 
Randfragment afkomstig van een pot van het 
type 34 (v4.1-6). Schaal 1:2.
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vorm echter niet met zekerheid vast te stellen en zou het hier ook om een tweede 

exemplaar van het type 34 kunnen gaan. Als laatste kan ook vondstnummer 3.1-1 

worden teruggebracht op een gesloten vorm. Het betreft een ruw afgewerkt, met 

potgruis gemagerde, wandscherf met een rompknik. Vermoedelijke onder de rompknik 

is versiering aangebracht door middel van een horizontale kamstreek. 

De kamstreekversiering wordt aan het eind van de vroege ijzertijd (fase D) plots 

vrij populair en ontwikkelt zich tot het dominante versieringstype gedurende fase 

F van de midden-ijzertijd. Vervolgens is er een snelle terugval in populariteit. Deze 

ontwikkeling is kenmerkend voor dat deel van de ruime regio waar zich in fase 

E-F de Noord-Franse Marne-stijl manifesteert, van laag-België tot aan de Rijn in 

Nederland.21 Voor West-Vlaanderen dateren de vroegste waarnemingen vooralsnog 

uit de midden-ijzertijd, o.a. te Dongen-Keiskant en op de Kemmelberg.22 De enige 

andere versierde scherf (v7.1-4) met een serie aaneengesloten vingerindrukken rond 

op of schouderhoogte pas hier prima bij en komt op laatst genoemde site ook voor in 

combinatie met kamstreekversiering.23

Op basis van bovenstaande kenmerken kan vindplaats 3 in de eerste helft van de 

midden-ijzertijd, of zelfs al aan het eind van de vroege ijzertijd gedateerd worden 

(fase D-F). Het grote aandeel aan besmeten fragmenten en de klein component met 

steengruis gemagerd materiaal sluit hier prima bij aan.

vindplaats 3

totaal aantal scherven 65

totaal aantal gruis 16

  N %

magering  

steengruis 5 8

potgruis 60 92

 

afwerking buitenzijde  

besmeten 28 43

glad 1 2

ruw 36 55

 

potvorm  

gesloten 1 33

gesloten zonder hals 1 33

gesloten met hals 1 33

 

frequentie randversiering  

versierd 0 0

onversierd 3 100

 

frequentie wandversiering  

versierd 2 3

onversierd 56 97

 

techniek wandversiering  

kamstreek 1 50

vingertopindr. aaneengesl. 1 50

21  Van den Broeke 2012, 118.
22  De Mulder & Stoops 2011, 75-78.
23  Van den Broeke 2012, 118.

Tabel 7.2
Belangrijkste kenmerken van het hand-
gevormd aardewerk van vindplaats 3.
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7.2.4 Vindplaats 4

Op vindplaats 4 zijn elf wandfragmenten aangetroffen met een magering van 

potgruis. Vier van de scherven zijn besmeten, de overige zijn ruw afgewerkt. Het enige 

overige diagnostische kenmerk is een versiering van vierkantige aaneengesloten 

spatelindrukken dat door zijn zeldzame voorkomen moeilijk in de tijd te plaatsen 

is. Met enige voorzichtigheid kan het aardewerk op basis van het vrij grote aandeel 

besmeten scherven in de ijzertijd geplaatst worden,

7.2.5 Vindplaats 5

Het handgevormd aardewerk van vindplaats 5 bestaat uit drie met potgruis gemagerde 

wandfragmenten met een ruw afgewerkte buitenzijde. Eén van de scherven (v18.1-1) is 

versierd met verschillende los verspreidde nagel- of liever spatelindrukken in tenminste 

2 oriëntaties: verticaal en diagonaal (Figuur 7.2). De versiering vertoont enige 

gelijkenis met een door Van den Broeke afgebeelde pot uit de vroege ijzertijd.24 Of dit 

exemplaar ook in deze periode gedateerd mag worden is allerminst zeker. Vooralsnog 

moet daarom een datering in de ijzertijd of het begin van de Romeinse tijd worden 

aangehouden.

Ook opvallend aan dezelfde scherf is dat zij is gebroken op de voeg en dat daarbij 

een serie vingertopindrukken zichtbaar is geworden. Deze techniek is onder meer 

in Oss-Ussen incidenteel ook toegepast op voegen van kleibanden waaruit potten 

werden opgebouwd en is kennelijk bedoeld om de hechting te verbeteren.25

7.2.6 Vindplaats 6

Op vindplaats 6 zijn vier wand- en één randfragment aangetroffen. Het aardewerk is 

met potgruis gemagerd en heeft een ruw afgewerkte buitenzijde. De rand en twee van 

de wandscherven zijn afkomst van een drieledig gesloten pot met hals (v28.1-1). Op de 

bovenzijde van de rand zijn kleine vingertopindrukken aangebracht. Dit versieringstype 

is al vanaf het begin van de ijzertijd het dominante type met betrekking tot 

randversiering. Getuige het grote aantal met vingertopindrukken versierde randen 

uit de Romeinse tijd op de nabijgelegen site d’ Hooghe Noene is het versieringstype 

gedurende deze periode ook in de omgeving van Jabbeke bijzonder populair.26 Een 

nauwkeuriger datering dan ijzertijd of Romeinse tijd is daarom niet mogelijk. 

7.2.7 Vindplaats 7

Het aardewerk van vindplaats 7 bestaat uit 11 fragmenten, alle met potgruis gemagerd. 

Zeven scherven zijn ruw afgewerkt, drie zijn besmeten en er komt 1 glad afgewerkt 

randfragment voor. Verder zijn geen diagnostische kenmerken aanwezig, zodat alleen 

op basis van de besmeten wanden gezegd kan worden dat een datering in de ijzertijd 

het meest voor de hand ligt.

24  Van den Broeke 2012, Figuur 3.22-5.
25  Van den Broeke 2012, 108-109.
26  Hollevoet 1998.

Figuur 7.2 
Wandfragment versierd met nagel- of spatel-
indrukken (v18.1). Schaal 1:2.
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7.2.8 Vindplaats 8

Uit de middenstijl van een huisplattegrond en een waterput zijn 3 met potgruis 

gemagerde scherven afkomstig. Twee van de scherven zijn glad afgewerkt, de laatste 

ruw. Gezien het gebrek aan verdere diagnostische kenmerken kan het aardewerk niet 

nauwkeurige worden geplaatst dan in de ijzertijd of Romeinse tijd.

7.2.9 Vindplaats 9

Hoewel het assemblage handgevormd aardewerk van vindplaats 9 met twintig 

scherven nog vrij groot is, bevat het bijzonder weinig diagnostische kenmerken. Het 

gaat in alle gevallen om wandfragmenten, gemagerd met potgruis en van buiten 

ruw afgewerkt. In één geval is de scherf van binnen en buiten met een onbepaald 

voorwerp afgewerkt, waardoor meerdere gladde stroken op het ruwe oppervlak zijn 

ontstaan. Deze techniek kan echter alleen in combinatie met kamstreekversiering 

als chronologisch kenmerk worden aangeduid27, zodat het gehele assemblage niet 

nauwkeurige kan worden gedateerd dan ijzertijd - Romeinse tijd.

7.2.10 Vindplaats 10

Naast 4 fragmenten met potgruis gemagerd en ruw afgewerkt, handgevormd 

aardewerk uit een greppel zijn op deze vindplaats 30 fragmenten aangetroffen die 

allemaal tot hetzelfde individu behoren. De scherven (v43.1-1) zijn afkomstig uit een 

crematiegraf en vermoedelijke als bijgift meegegeven. Het gaat om een kleine pot of 

beker met gesloten s-vormig profiel van het type 54, of mogelijk 52 (Figuur 7.3). Deze 

potvorm is kenmerkend voor de late ijzertijd en Romeinse tijd.28 De beker is ca. 7 cm 

hoog, de grootste diameter bedraagt 10 cm en de randdiameter 8,5 cm. Het baksel 

is ruw afgewerkt en met potgruis gemagerd. De ruwe afwerking is meest gangbaar 

in de ijzertijd, terwijl de Romeinse gedateerde varianten in de meeste gevallen een 

geglad oppervlak hebben. Op de bovenzijde van de naar buiten staande rand is een 

golfrandachtige versiering aangebracht. Deze versiering is kenmerkend voor het 

gevorderde stadium (J-L) van de late ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd, maar 

lijkt ten zuiden van de Oosterschelde ook al in fase I populair te zijn geweest.29 Een 

datering in de tweede helft van de late ijzertijd is zeer waarschijnlijk, maar rekening 

houdend met het grote aantal potten met eenzelfde profiel en randversiering dat 

op de site d’ Hooghe Noene is aangetroffen is een datering in de Romeinse tijd ook 

zeerwel mogelijk.

7.2.11 Vindplaats 11

Op vindplaats 11 zijn tien scherven handgevormd aardewerk verzameld, waarvan 

er acht een ruw afgewerkte buitenzijde hebben en er twee glad zijn afgewerkt. 

Al het materiaal is met potgruis gemagerd. De glad afgewerkte scherven zijn vrij 

hard gebakken voor prehistorische begrippen en zijn mogelijke Romeins. Verdere 

diagnostische kenmerken zijn niet aanwezig. Het geheel aan aardewerk van deze 

vindplaats moet ergens in de ijzertijd of Romeinse tijd worden gedateerd.

27  Van den Broeke 2012, 125.
28  Van den Broeke 2012, 71.
29  Van den Broeke 2012, 109.

Figuur 7.3 
Bijgift in de vorm van een beker uit de late ijz-
ertijd of Romeinse tijd (v43.1-1). Schaal 1:2.
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7.2.12 Vindplaats 12

Vindplaats 12 heeft geen aardewerk opgeleverd. Uit de putten en sporen rond de 

vindplaats zijn echter wel enkel handgevormde scherven verzameld. Het betreft 

zeven scherven, waarvan er zes een ruw afgewerkte buitenzijde hebben en er 

één glad is afgewerkt. Al het materiaal is met potgruis gemagerd. Eén van de ruw 

afgewerkte scherven betreft een randfragment dat op de bovenzijde is versierd 

met vingertopindrukken. Het complex kan in de ijzertijd of Romeinse tijd gedateerd 

worden.

7.3 Romeins aardewerk

7.3.1 Inleiding

Er zijn in totaal 102 scherven Romeins aardewerk aangetroffen, waarvan het 

merendeel verzameld is op vindplaats 2. Het materiaal is onderworpen aan een scan, 

waarbij is gekeken naar de aanwezige bakselgroepen en daterende kenmerken.30 Voor 

een complete lijst van het materiaal wordt verwezen naar bijlage 11. Het materiaal 

wordt hieronder per vindplaats beschreven. Twee fragmenten zijn niet aan een 

vindplaats toegeschreven: een randfragment van een terra nigra beker (v125.1) en een 

scherf ruwwandig aardewerk (v130.1).

7.3.2 Vindplaats 2

Veruit het meeste aardewerk is verzameld op vindplaats 2. Meer dan de helft van al 

het verzamelde Romeinse aardewerk, in totaal 67 stuks, is afkomstig uit de potstal 

van structuur 2 (spoor 287; v46.1, v111.1 en v119.2). Onder het materiaal bevinden zich 

meerdere fragmenten van een Spaanse olijfolie amfoor, waarschijnlijk van het type 

Dressel 20. Verder is er kurkurn aardewerk aanwezig, een fragment van een dolium, 

handgevormd aardewerk en een randfragment van een Brunsting 37 wrijfschaal. Het 

wrijfschaalfragment dateert in de tweede helft van de tweede eeuw. 

Uit een kuil naast de huisplattegrond zijn meerdere fragmenten van een terra sigillata 

Dragendorf 18/31 kom verzameld. Deze dateert tussen 80 en 120 n. Chr. 

7.3.3 Vindplaats 3

Uit één van de paalsporen van het bijgebouw op vindplaats 3 is een scherf 

gallo-belgisch aardewerk verzameld. 

7.3.4 Vindplaats 6

Twee van de graven van vindplaats 6 hebben Romeins aardewerk opgeleverd. Uit spoor 

881 komen enkele wandscherf geverfd aardewerk, techniek B (v27.1). Uit spoor 849 

komt een deel van de wand van een jachtbeker met de afbeelding van een hondenkop 

en het achterlijf van een tweede dier (v23.1; Figuur 7.4). De versiering is aangebracht 

met barbotine (techniek B – witte aarde met een zwarte – donkergrijze deklaag). Er 

zijn alleen wandfragmenten aangetroffen, waardoor het type niet verder te herleiden 

is. 

30  De determinaties zijn uitgevoerd door dr. J. de Bruin.
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7.4 Aardewerk uit de middeleeuwen & Nieuwe tijd

F. van Spelde

Uit de proefsleuven te Varsenare zijn circa 185 stuks aardewerk uit de middeleeuwen 

en Nieuwe tijd geborgen, uit een totaal van 45 contexten (zie ook bijlage 12). Er 

is een grondige scan van het materiaal uitgevoerd om vast te stellen wat voor 

aardewerkbaksels in het assemblage zijn gerepresenteerd en wat de datering is 

van het assemblage als geheel, en van de afzonderlijke contexten. De belangrijkste 

referentiewerken die voor deze analyse zijn gebruikt zijn die van De Groote (2014) en 

Bartels (1999).

Slechts een deel van het vondstmateriaal is te koppelen aan één van de vindplaatsen, 

indien dat het geval is staat het achter het vondstnummer vermeld. Veel van het 

materiaal is echter afkomstig uit één van de greppelsystemen die over het hele terrein 

lopen en niet aan een vindplaats gekoppeld zijn.

In de assemblage bevond zich slechts één fragment dat met zekerheid kon worden 

geplaatst in de vroege middeleeuwen (v131.1, vindplaats 1). Het gaat om een 

randfragment van een zogenaamde tonpot (type vr-tnp-0431), dat te dateren is in 

de periode eind 6e, tot eind 7e eeuw. Het type baksel en de samenstelling van de 

magering wijzen op een productie in de omgeving van het Duitse Mayen. 

Drie fragmenten konden worden toegeschreven aan de volle middeleeuwen. Het gaat 

om drie scherven van Pingsdorf(achtig) aardewerk. Een rand- en bodemfragmenten 

(v110.1; v37.1) hadden een licht baksel en kunnen worden gedateerd in de 10e-12e 

eeuw, terwijl het derde fragment een hard gebakken en donker baksel had, wat 

meer gangbaar is in de 13e eeuw (v161.1). In de assemblage zijn ook meerdere kleine 

fragmenten grijs aardwerk aangetroffen, maar deze waren veelal te klein en/of te 

verweerd om te kunnen worden toegewezen aan een specifieke bakselgroep of 

periode. Mogelijk is een deel hiervan afkomstig uit de volle middeleeuwen. 

Het merendeel van de aardewerkfragmenten uit de proefsleuven is te dateren in de 

late middeleeuwen en (begin) nieuwe tijd. Roodbakkend gedraaid aardewerk voert 

de boventoon, aangevuld met een klein deel grijsbakkend gedraaid, geglazuurd 

steengoed en een enkele kogelpotscherf. Goed dateerbare roodbakkende scherven zijn 

schaars in de assemblage. Twee contexten bevatte bakpannen en een bordfragment 

31  Van Spelde 2014

Figuur 7.4 
Romeinse jachtbeker (v23.1).
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die geplaatst kunnen worden in de 15e en 16e eeuw. Een andere context bevatte 

een rand van een teil of kom met zeer spaarzaam glazuur (v156.2), te plaatsen 

in de 13e-14e eeuw. Een aantal andere wandfragmenten bevatte ook spaarzaam 

toegepast glazuur of slechts enkele spetters, deze kunnen met enige voorzichtigheid 

worden toegeschreven aan de late middeleeuwen. Op latere producten, die ook in 

deze assemblage zijn aangetroffen, is doorgaans op een groter oppervlak glazuur 

aangebracht, en ook in een dikkere laag. Onder het roodbakkende aardewerk bevinden 

zich een aantal fragmenten die waarschijnlijk van lokale productie afkomstig zijn. In 

één context bevond zich een groot aantal fragmenten die toebehoorden aan een enkel 

(mogelijk lokaal vervaardigd) object (v147.1, vindplaats 11). Het gaat om een zeer grote 

kom met waarvan het bovenste gedeelte ontbreekt. Er is echter wel een aanzet tot 

een oor aanwezig, en de randdiameter moet worden geschat tussen de 30 en 40 cm. 

De Groote plaatst dergelijke grote kommen in de periode 1400-155032. Het exemplaar 

uit Varsenare wijkt echter af van de door De Groote gepubliceerde exemplaren door 

zijn uitzonderlijke grootte (voor een roodbakkend exemplaar), en de aanwezigheid van 

zes standvinnen onder de bodem (Figuur 7.5). De vorm, baksel en spaarzame glazuur 

maken het aannemelijk dat het exemplaar dateert in de 15e eeuw. Ook uit een andere 

context kwam een opvallend en redelijk compleet object: een drainagebuis van een 

zeer zandig grijs gedraaid baksel (v159.1, Figuur 7.6). De buis is cilindrisch en loopt aan 

één kant taps toe, en de lengte bedraagt ongeveer 32 cm. Soortgelijke buizen worden 

geregeld gevonden in laatmiddeleeuwse stedelijke contexten en in Oudenaarde zijn 

buizen gevonden die nog op hun oorspronkelijke plek lagen, daterend uit de 14e 

eeuw.33 Het in Varsenare gevonden exemplaar komt sterk overeen met de door De 

Groote gepubliceerde exemplaren, en het is daarom waarschijnlijk dat hij tevens 

gedateerd kan worden in de 14e of 15e eeuw. 

32  De Groote 2014, 230
33  De Groote 2014, 290

Figuur 7.5  
Grote kom met zes standvinnen op de bodem 
(v147.1). Diameter van de bodem is 21 cm.
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Concluderend kan dus worden gesteld dat het aardewerkassemblage hoofdzakelijk 

dateert in de late middeleeuwen en begin nieuwe tijd. Er is echter een klein component 

aanwezig dat duidelijk vroeger is, en vooral de Merovingische scherf valt daarbij 

op. Mogelijk bevind zich in (de buurt van) het onderzoeksgebied een vroeg- en/of 

volmiddeleeuwse site. 

7.5 Natuursteen

A. Verbaas

7.5.1 Inleiding en methodiek

Tijdens de archeologische prospectie zijn in totaal 40 stenen artefacten aangetroffen in 

diverse vindplaatsen en met zeer uiteenlopende dateringen. De scan van dit materiaal 

kan een bijdrage leveren aan de volgende onderzoeksvragen uit de bijzondere 

voorwaarden:

7.  Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 

vindplaats?

8.  Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

Voor deze scan zijn alle artefacten apart bekeken en zijn alle stukken groter dan 1 cm 

beoordeeld op verschillende diagnostische karakteristieken. Dat heeft geleid tot een 

beschrijving van de volgende kenmerken: Verbrand (ja/nee), gebroken (ja/nee), sporen 

van bewerking (ja/nee), te classificeren als werktuig (ja/nee), steensoort, en komt het 

artefact in aanmerking voor gebruikssporenanalyse (ja/nee). Alle 40 artefacten waren 

groter dan 1 cm en ze zijn dus allemaal aan deze scan onderworpen (zie bijlage 13 voor 

de complete determinatielijst).

7.5.2 Conservering  

De conservering van het materiaal is matig tot goed. Alle objecten zijn in meerdere of 

mindere mate verweerd. Er is sprake van afronding, roodkleuring door ijzer en er zijn 

diverse soorten concreties waargenomen. Vooral de zachtere zandstenen zijn hierdoor 

beïnvloed.

7.5.3 Resultaten

Van de 40 artefacten zijn er acht niet aan een vindplaats te koppelen. Deze worden 

op basis van de overige vondsten en de grondsporen gedateerd in de Nieuwe tijd. Dit 

betreffen zes stukken vesiculaire lava (en gruis, v156.1) en twee stukken zandsteen 

(v160.1). Hoewel op de stukken vesiculaire lava geen bewerkings- of gebruikssporen te 

zien zijn, is het zeker niet uitgesloten dat deze stukken fragmenten zijn van een veel 

oudere maalsteen die bij toeval in deze greppel terecht is gekomen. 

Vindplaats 2
Binnen vindplaats 2, een erf uit de Romeinse tijd, zijn in totaal 19 steenvondsten 

gedaan. Dit zijn op één stuk na allemaal fragmenten zandsteen, mogelijk 

bouwmateriaal. Op vier stukken van de zandsteen zijn afslagen gezien (voor het in 

vorm brengen van de steen) en op één stuk mogelijke beitelsporen. Het laatste stuk is 

een verweerd en onbewerkt stuk vuursteen (v46.2).

Figuur 7.6 
Deel van een laatmiddeleeuwse drainagebuis 
in grijs aardewerk (v159.1). Schaal 1:4.
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Vindplaats 5
Uit deze vindplaats, een cluster paalsporen dat in de ijzertijd/Romeinse tijd gedateerd 

is, is een verbrande, kubusvormige klop/wrijfsteen van zandsteen afkomstig (v19.1). 

Op basis van de typologische kenmerken moet dit object eerder in de ijzertijd dan in de 

Romeinse tijd gedateerd worden.

Vindplaats 7
Binnen de grenzen van dit erf uit de ijzertijd/Romeinse tijd zijn vijf stenen gevonden. 

Er zijn vier stuks vesiculaire lava (met gruis) aangetroffen (v22.1), waarvan op één stuk 

nog een deel van het maalvlak zichtbaar is. Dit zijn waarschijnlijk vier fragmenten van 

een maalsteen. Het vijfde is een stuk gebroken zandsteen waar afslagen van verwijderd 

zijn (v134.1). 

Vindplaats 11
Binnen deze vindplaats zijn zeven stenen gevonden. Het betreffen vier stukken 

zandsteen (v40.2, v141.3, v149.1 en v157.1) en een fragment schisteus gesteente 

(v142.3). Daarnaast zijn er twee bijzondere objecten gevonden (v38.1). Dit zijn een 

fragment van een maalsteen waarvan het maalvlak en één van de rechte zijkanten 

gevonden is. Dit stuk is vermoedelijk veel ouder en hier bij toeval terecht gekomen. 

De andere is een fragment van een object van zandsteen met diverse bewerkings- en 

gebruikssporen (Figuur 7.7) Eén van de vlakke zijden van dit object is gladgemaakt 

Figuur 7.7 
Bijzonder zandstenen object zonder duidelijke 
functie (v38.1). 
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tijdens productie en tijdens gebruik verder gesleten, terwijl de andere vlakke zijde 

minder glad, maar eveneens gesleten is. Van de originele buitenzijde van het object 

is nog één deel bewaard gebleven. Deze zijde is licht gebogen. Als deze kromming 

wordt gevolgd kan het zijn dat dit object een grote, platte schijf is geweest. Aan één 

van de breukzijden zijn vier (delen van) gaten te zien. Al deze gaten vertonen duidelijke 

slijtage. Wat de functie van dit object is geweest is onduidelijk, maar door de gaten 

heeft, naar het aanziet, een koord, ketting of touw gelopen (dat kan van organisch 

materiaal of metaal zijn geweest). Dit koord bewoog door de gaten heen en in diverse 

richtingen, gezien de gaten helemaal rondom gesleten zijn. Omdat de breuk naast de 

gaten ook gesleten is, is het ook mogelijk dat dit geen volledige gaten waren, maar 

meer sleuven zoals ze er nu uitzien. Mogelijke functies van dit object zijn bijvoorbeeld 

een gewicht als tegenwicht ergens voor of om koorden overheen te spannen. Het 

is echter ook niet uit te sluiten dat dit object twee functies heeft gehad en dat het 

tijdens het eerste gebruik gebroken is en daarna is hergebruikt met een ander doel. 

Gebruikssporenanalyse zal meer aanwijzingen kunnen geven over het gebruik van dit 

object, hoewel het mogelijk is dat de exacte functie een mysterie blijft.

7.5.4 Conclusies

De steenvondsten voegen informatie toe over het gebruik van de vindplaatsen, hoewel 

het aantal werktuigen gering is. Er is veel verweerde, vrij zachte zandsteen gevonden, 

waarvan een aantal sporen van bewerking vertonen in de vorm van afslagen en/of 

beitelsporen. De steenvondsten zijn over het algemeen goed bewaard gebleven en ook 

de vesiculaire lava is, voor deze steensoort, vrij goed geconserveerd. Een uitzondering 

is de zachte zandsteen die sterk afgerond is en concreties en andere verkleuringen 

vertoont.

7.6 Bouwmateriaal

Om inzicht te kunnen krijgen in de datering van de sporen uit de middeleeuwen en 

Nieuwe tijd is een selectie van het aangetroffen bouwmateriaal verzameld. Dit bestaat 

in alle gevallen uit bakstenen. In totaal zijn 34 baksteen(fragmenten) verzameld. 

Met name ter hoogte van vindplaats 11 zijn veel sporen met baksteen aanwezig, het 

merendeel van het verzamelde materiaal komt hier vandaan. Daarnaast heeft ook 

vindplaats 1 meerdere bakstenen opgeleverd. 

7.7 Metaal

Er zijn tien metaalvondsten verzameld (Tabel 7.3). De meeste vondsten zijn in de 

Nieuwe tijd te dateren, waarvan een deel als (onderdeel van) munitie uit de Eerste 

Wereldoorlog geïnterpreteerd kan worden. Ouder dateert alleen een brok metaalslak, 

welke is verzameld uit een paalspoor ter hoogte van vindplaats 2.

Vondstnr. Categorie Put Spoor Context Aantal Gewicht (gr.) Determinatie Datering

1.1 ijzer 1 stort 2 67,8 gesp Nieuwe tijd, WOI (?)

9.1 onbekend 4 215 natuurlijke verstoring 2 223,1 valgewicht(?) + staafje WOI

10.1 onbekend 2 208 bomkrater 1 13,5 bomscherf(?) WOI

41.1 ijzer 55 1199 greppel 1 7,6 spijker Nieuwe tijd

52.1 onbekend 77 1429 greppel 1 272,9 onbekend Nieuwe tijd

104.1 metaalslak 10 247 paalspoor 1 8,1 slak prehistorie/ Romeinse tijd

115.1 ijzer 14 301 greppel 2 18,3 spijker Nieuwe tijd

Tabel 7.3 
Metaalvondsten.
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7.8 Waardering van het vondstensemble voor verder onderzoek

Het vondstmateriaal is in deze fase van het onderzoek aan een basis waardering of 

analyse onderworpen. Voor een aantal vondstcategorieën kan aanvullend onderzoek 

mogelijk meer informatie opleveren. Het bouwmateriaal is in deze fase van het 

onderzoek niet geanalyseerd. Analyse van dit materiaal kan mogelijk dienen voor een 

verdere indeling, fasering, datering en typering van de vindplaatsen 1 en 11 en van de 

sporen op deze vindplaatsen. 

Tijdens de aanleg van het sporenvlak ter hoogte van het grafveld vindplaats 6 

zijn verschillende fragmenten Romeins aardewerk verzameld. Mogelijk levert 

vervolgonderzoek op de vindplaats meerdere fragmenten van dezelfde exemplaren op 

en kunnen de scherven aan elkaar geplakt worden. Mogelijk is het materiaal daarmee 

ook beter te determineren en te dateren.

Gebruikssporen analyse van het zandstenen object (v38.1) kan mogelijk voor inzicht in 

de functie en gebruik van het voorwerp zorgen.

Voor het merendeel van de andere vondsten zijn ten slotte geen aanknopingspunten 

voor verder onderzoek te geven. De basiselementen zijn afdoende beschreven om 

een datering en typering van de vondsten te kunnen geven. Het aangetroffen metaal 

betreft voornamelijk niet-bijzondere objecten uit de Eerste Wereldoorlog, materiaal 

van de stort en weinig informatief materiaal zoals spijkers. Aanvullend onderzoek van 

deze vondstcategorie lijkt daarom niet zinvol. 
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Synthese

8.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek in Varsenare-Noord, Legeweg heeft een groot 

aantal sporen, vondsten en vindplaatsen opgeleverd. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksresultaten nogmaals samengevat, waarna aanbevelingen voor behoud, 

danwel vervolgonderzoek worden gedaan. Archol heeft in april 2017 reeds een 

Nota met Aanbevelingen aan de bevoegde overheden gestuurd. De hier gedane 

aanbevelingen zijn overgenomen uit deze nota. Tevens zullen in dit hoofdstuk 

de onderzoeksvragen uit de bijzondere voorwaarden in de lopende tekst worden 

beantwoord. 

8.2 Het fysieke landschap 

Onderzoeksvragen 1, 2 en 9
Het onderzoeksgebied is op de noordelijke flank van een langgerekte, oost-west 

georiënteerde dekzandrug gesitueerd, op korte afstand van de kustvlakte. De 

ondergrond bestaat uit eolische zandafzettingen. Het bovenste deel van het 

bodemprofiel bestaat uit een dikke, humeuze, antropogeen aangerijkte laag (Ap 

horizont), met daaronder een oudere bewerkingshorizont. Deze oudere bouwvoor is 

door diep ploegen of egalisatie werkzaamheden niet overal terug te vinden. Onder 

de bewerkte bovengrond zijn duidelijke aanwijzingen van een hoge en wisselende 

grondwaterstand, met een eerst gebleekte horizont (E-horizont), boven een vaak 

compacte horizont relatief rijk aan ijzer (Bg). Resten van een podzol bodem (Spodic 

horizonten Bs of Bh) zijn alleen heel lokaal aangetroffen. 

Landschappelijk gezien vormde de flank van de denkzandrug in het verleden 

een gunstige locatie voor bewoning, akkerbouw en begraving. Op basis van de 

aangetroffen vindplaatsen lijkt het reliëf binnen het onderzoeksgebied geen verschil 

te hebben gemaakt voor de vroegere gebruikers van het terrein. Hoewel het 

hoogteverschil tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het terrein circa 2 – 3 m 

bedraagt, zijn er geen verschillen in de hoeveelheden of het type sporen en vondsten 

tussen het hoge- en het lage gelegen deel.

8.3 Bewoningsgeschiedenis

Onderzoeksvragen 3 t/m 6
De noordelijke flank van de dekzandrug vormde vanaf de late prehistorie een 

aantrekkelijke bewoningslocatie. De oudste aangetroffen vondsten en sporen dateren 

uit de vroege- of midden ijzertijd. Vanaf deze periode tot in de Romeinse tijd lijkt er 

sprake te zijn geweest van een bewoningspatroon met verspreid liggende erven op de 

flank van de dekzandrug, waartussen zich legere zones zonder bebouwing bevonden. 

Er zijn zeven vindplaatsen met bewoningssporen uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd 

onderscheiden, waarbij er in de proefsleuven en kijkgaten vijf huisplattegronden, 

vier bijgebouwen en drie spiekers zijn herkend. De ligging van de huisplattegronden 

is overwegend oost-west. Bij de bouw lijkt het lokale reliëf van de dekzandrug een 

belangrijke rol te hebben gespeeld. Uit de Romeinse tijd zijn daarnaast twee grafvelden 

8
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aanwezig. Er zijn twee locaties met graven aangetroffen waaruit blijkt dat de doden 

werden gecremeerd en vervolgens in kleine familiegrafvelden werden bijgezet. 

In de loop van de Romeinse tijd lijkt het terrein verlaten, waarna er pas weer in 

de late middeleeuwen tekenen van activiteit zijn. Het grootste gedeelte van het 

onderzoeksgebied is in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd in gebruik als akkerland 

en weidegebied, zo blijkt uit historische kaarten en de vele perceleringsgreppels die 

in de proefsleuven zijn aangesneden. Direct ten oosten van het onderzoeksgebied 

bevond zich in ieder geval vanaf de late middeleeuwen het Hof van Proven. Uit 

historische bronnen zijn er aanwijzingen dat dit hof zijn oorsprong heeft in de tweede 

helft van de negende eeuw. Hoewel er binnen het onderzoeksgebied sporen en 

vondsten zijn aangetroffen die met het gebruik van het terrein rond het hof in verband 

gebracht worden, zijn er geen aanwijzingen voor het bestaan van het hof vroeger dan 

de dertiende eeuw. Er zijn sporen met bouwmateriaal als bakstenen aangetroffen 

die gerelateerd worden aan de aanwezigheid van een voorhof, zoals deze ook op de 

Ferrariskaart zichtbaar is. Daarnaast is er een mogelijke hooimijt aanwezig en zijn er 

kuilen en paalsporen die met het gebruik van het terrein in verband worden gebracht. 

Vanaf de veertiende eeuw bevond zich ook aan de andere kant van het terrein 

een hof, het Hof ter Scotelaere. Ook dit hof lag, en ligt, buiten de grenzen van het 

onderzoeksgebied, maar sporen die met de bewoning van het hof in verband worden 

gebracht zijn ook binnen het onderzoeksgebied gevonden. 

Ten slotte hebben oorlogsactiviteiten uit de Eerste Wereldoorlog hun sporen op het 

terrein nagelaten. Langs het Hof van Straeten lag een smalspoorbaan, waarvan de 

ligging nu nog zichtbaar is als ‘vuile banen’ in het schone dekzand, deels opgevuld 

met brokken steenkool en puin. Tevens zijn de betonnen poeren van twee barakken 

teruggevonden. De vondst van enkele bommen en een bomkrater tenslotte, wijzen er 

op dat de smalspoorbaan en het bijbehorende munitiedepot zijn gebombardeerd. 

8.4 Gaafheid en conservering

Onderzoeksvraag 7
Alle dertien vindplaatsen hebben in principe een goede bewaringstoestand. Van 

alle vindplaatsen zijn enkele sporen gecoupeerd, waaruit een spoordiepte blijkt 

die vergelijkbaar is met die van andere sites in het dekzandlandschap. Paalsporen 

uit de prehistorie zijn gemiddeld circa 15 cm diep, de Romeinse staanders van de 

huisplattegrond van vindplaats 2 zijn zo’n 65 cm diep. De diepte van de sporen van 

vindplaatsen 1 en 11 (middeleeuwen en Nieuwe tijd) varieert sterk, een deel van de 

sporen is slechts circa 15 cm diep, terwijl er ook een aantal grotere en diepere kuilen en 

greppels aanwezig zijn. 

De graven van de twee grafvelden (vindplaatsen 6 en 10) lijken aangetast. De sporen 

werden bij de aanleg al in de afdekkende akkerlagen zichtbaar, wat betekend dat de 

bovenkant van de graven verploegd is.  

Anorganisch vondstmateriaal is goed bewaard gebleven. Organisch materiaal is nog 

niet aangetroffen en wordt alleen in diepere sporen onder de grondwaterspiegel 

verwacht. Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek stond de grondwaterspiegel circa 

30 cm onder het sporenvlak, wat betekent dat organische resten in diepe sporen zoals 

diepere kuilen en waterputten verwacht kunnen worden.
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8.5 Waardering

Onderzoeksvragen 8 en 10
Elf van de dertien vindplaatsen zijn behoudenswaardig. De vindplaatsen 2, 3 en 5 t/m 

10 betreffen behoudenswaardige vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Deze 

vindplaatsen kunnen informatie opleveren over de bewoning op de dekzandrug, het 

begravingsritueel en het gebruik van het landschap door de tijd heen. Sporen uit 

de Romeinse tijd zijn ook direct ten zuiden en westen van onderhavig plangebied 

aangetroffen. De vindplaatsen kunnen mogelijk met deze onderzoeken in verband 

worden gebracht.34 Op een ruimere schaal zijn er meerdere vindplaatsen uit de ijzertijd 

en Romeinse tijd bekend van de dekzandrug tussen Oudenburg en Aardeburg. De 

nieuw aangetroffen vindplaatsen kunnen de bestaande kennis van de bewoning op 

deze dekzandrug aanvullen.

De vindplaatsen 1 en 11 dateren uit late middeleeuwen – Nieuwe tijd. Beide 

vindplaatsen zijn te relateren aan hoven die net buiten het plangebied gelegen zijn. Uit 

het archeologisch onderzoek blijkt echter dat de bewoning en de activiteiten rond de 

hoven ook binnen het plangebied hun sporen hebben nagelaten. Beide vindplaatsen 

kunnen informatie opleveren over de ouderdom van de hoven en de activiteiten 

die rond de hoven werden verricht. Het archeologisch onderzoek vormt zo een 

aanvulling op de bestaande historische bronnen over het Hof van Proven en het Hof ter 

Scotelaere. 

Over vindplaats 13 is nog weinig informatie bekend. Omdat de aangetroffen sporen 

echter deel uit kunnen maken van één of meerdere gebouwstructuren wordt ook deze 

vindplaats behoudenswaardig geacht. 

Vindplaatsen 4 en 12 worden niet behoudenswaardig geacht. Vindplaats 4 betreft 

de vindplaats uit de Eerste Wereldoorlog. Naar verwachting levert verder onderzoek 

naar de aangetroffen resten geen bijdrage aan de reeds bestaande kennis over de 

activiteiten in het plangebied in de Eerste Wereldoorlog. Vindplaats 12 betreft een 

solitair liggende spieker. Gezien het ontbreken van verdere sporen van bewoning rond 

de spieker heeft de structuur waarschijnlijk in een akker- of weidegebied gelegen. 

Alternatieve verklaring is dat de spieker tot een erf hoort dat net buiten de grenzen 

van het plangebied ligt. Bij toekomstige ontwikkelingsplannen voor dit aangrenzend 

gebied dient hier nog onderzoek plaats te vinden.

8.6 Advies 

Onderzoeksvragen 11 t/m 15

8.6.1 Vervolgonderzoek

Matexi is voornemens in het plangebied woningbouw te realiseren. Met uitzondering 

van twee groenstroken/ parken zullen er in het hele gebied kavels met huizen worden 

gerealiseerd. De werkzaamheden zullen leiden tot verstoring van de ondergrond en 

daarmee van de in de bodem aanwezige archeologische resten, die zich tussen 40 

en 80 cm beneden maaiveld bevinden. Alleen de groenstroken zullen mogelijk niet 

worden verstoord; dit is afhankelijk van de diepte van het grondverzet waarmee de 

aanleg gepaard gaat.

34  Van Besien 2009; Van Besien, Huyghe & Decreamer 2012.
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Behoud in situ betekent dat archeologische resten niet verder worden onderzocht, 

maar bewaard worden in de bodem, waar ze zich nu bevinden. Behoud van de 

archeologische resten in situ is in het plangebied aan de Legeweg mogelijk indien 

de bodem niet dieper dan circa 40 cm wordt verstoord. In theorie is behoud in 

situ misschien mogelijk op de onbebouwde delen van de kavels. Hierbij moet 

echter worden opgemerkt dat in deze delen van het terrein waarschijnlijk wel 

kabels en leidingen ingegraven zullen worden, die voor verstoring van de bodem 

zorgen. Daarnaast zou behoud in situ van deze delen van het terrein betekenen 

dat toekomstige bewoners in hun tuinen niet dieper dan 40 cm kunnen graven. In 

de praktijk is het daarom waarschijnlijk niet mogelijk om de behoudenswaardige 

vindplaatsen daadwerkelijk in situ te behouden.

Als de behoudenswaardige vindplaatsen niet ter plekke behouden kunnen worden, 

dienen ze opgegraven te worden om de kennis en de archeologische voorwerpen 

te behouden. Dit wordt behoud ex situ genoemd. Geadviseerd wordt om de 

behoudenswaardige vindplaatsen binnen het plangebied te laten opgraven. Dit betreft 

de vindplaatsen 1 t/m 3, 5 t/m 11 en 13, met een totale omvang van circa 50.400 m2.

8.6.2 Onderzoeksvragen

De hieronder beschreven onderzoeksvragen richten zich specifiek op de tijdens 

het proefsleuvenonderzoek aangetroffen vindplaatsen. In aanvulling op deze 

onderzoeksvragen zijn uiteraard ook algemenere onderzoeksvragen m.b.t. aard, 

omvang, ouderdom, diepteligging etc. van belang. Bij het vervolgonderzoek zijn in 

ieder geval de volgende onderzoeksvragen relevant:

Met betrekking tot de vindplaatsen 2, 3, 5 t/m 10 en 13:

· Zijn de vindplaatsen zichtbaar begrensd, bijvoorbeeld door greppels?

· Wat is de datering van de vindplaatsen?

· Is er sprake van een continue bewoning vanaf de ijzertijd tot in de Romeinse tijd, of is 

er sprake van een bewoningshiaat?

· Kunnen de grafvelden worden gerelateerd aan (één van de) erven of nederzettingster-

reinen?

· Zijn er botanische resten aangetroffen die inzicht geven in de voedseleconomie en het 

landschap?

· Welke nieuwe informatie heeft de opgraving opgeleverd over de bewoning op, en het 

gebruik van, de dekzandrug tussen Oudenburg en Aardeburg?

Met betrekking tot vindplaats 1 en 11:

· Zijn er aanwijzingen dat de hoven een middeleeuwse oorsprong hebben? Zo ja, hoe 

dateren deze resten en hoe zijn ze te interpreteren?

· Welke activiteiten hebben er plaatsgevonden rond de hoven? Hoe zijn de percelen 

rond de hoven benut?

· Op welke manier wordt de bestaande historische kennis m.b.t. de hoven aangevuld 

met de archeologische resten? Ofwel, tot welke nieuwe inzichten m.b.t. het Hof van 

Proven en het Hof ter Scotelaere heeft het archeologisch onderzoek geleid? 

8.6.3 Aanpak vervolgonderzoek

Tijdens het vooronderzoek zijn de vindplaatsen zo goed mogelijk begrensd. Het is 

echter aan te bevelen om de begrenzingen van de vindplaatsen zoals deze nu zijn 
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geschetst niet statisch te behandelen. In plaats van tijdens het vervolgonderzoek 

precies de nu aangegeven blokken op te graven verdient het de aanbeveling de 

begrenzing in het veld aan te passen op de situatie zoals deze wordt aangetroffen, met 

als doel de vindplaatsen zo goed mogelijk te begrenzen. 

De potstal op vindplaats 2 heeft al tijdens het proefsleuvenonderzoek een relatief 

groot aantal vondsten opgeleverd. Het wordt aanbevolen de inhoud van de potstal te 

zeven over een zeef met maaswijdte van 5 mm, waarbij het sediment en de vondsten 

in vakken wordt verzameld. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan de 

bemonstering van de potstal met het oog op ecologisch onderzoek.

Om meer inzicht te krijgen in de datering van de aangetroffen sporen wordt 14C- 

onderzoek aanbevolen. Mogelijk levert hout uit de waterputten daarnaast geschikt 

materiaal op voor dendrochronologisch onderzoek. Om meer inzicht te krijgen 

in de voedseleconomie en het landschap is het noodzakelijk om macroresten- en 

pollenstalen te verzamelen. 
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