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Samenvatting
Bouwwerken op het perceel op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat te Zottegem lieten
toe archeologisch onderzoek uit te voeren in het centrum van de stad. In de nota die naar aanleiding
van de vergunningsaanvraag door het agentschap Onroerend Erfgoed werd bekrachtigd, werd een
archeologisch opgraving geadviseerd als maatregel voor de omgang met het archeologisch erfgoed
binnen dit perceel. Het bouwblok werd voor het grootste deel opgegraven in januari 2019. Het
onderzoek onder het huis gelegen aan de Heldenlaan zal in een tweede fase gebeuren. Het doel van
de archeologische opgraving is het bodemarchief in de vorm van een archeologisch ensemble te
behouden en te ontsluiten. Dit eindrapport is de neerslag van een basisverwerking van de opgraving.
De vraagstellingen over dit perceel gingen voornamelijk over de gebruiksevolutie ervan vanaf de
middeleeuwen, waarbij er specifieke vragen waren omtrent de zogenaamde ‘Ootmoetsgracht’, de
aanwezigheid van een oude cultuurlaag die tijdens het vooronderzoek werd waargenomen, de vele
kuilen en de aanwezigheid van bewoning die door Sanderus in 1641 werd weergegeven.
Op basis van de archeologische gegevens is het duidelijk dat het perceel tot en met de 16de eeuw buiten
het effectief bewoonde centrum van de vrijheid Zottegem was gelegen. De scheiding tussen wat als
binnen en buiten de toenmalige bewoningskern werd beschouwd, gebeurde fysiek met een diepe
gracht die doorheen de tijd werd onderhouden, tot uit geschreven bronnen blijkt dat die in 18de eeuw
werd gedempt. Het terrein net buiten de agglomeratie werd gebruikt als akker en een locatie om leem
te ontgraven. Het landschap moet toen al zeer open zijn geweest. Vanaf de 17de eeuw kwam er
bewoning langsheen de Neerhofstraat en werd de akker vermoedelijk ook opgegeven. Pas vanaf de
19de eeuw zal ook de zijde van de Kasteelstraat worden volgebouwd. De opgraving liet op die manier
toe een duidelijk beeld te scheppen van hoe er met een terrein net buiten het centrum werd
omgegaan, en reikt nieuwe gegevens aan zoals het open landschap vanaf de late middeleeuwen en de
evolutie van de ‘Ootmoetsgracht’.
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1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
•

Projectcode Agentschap Onroerend Erfgoed: 2019A15

•

Type onderzoek: Archeologische opgraving

•

Wettelijk Depot / ISBN: D/2020/14.235/03

•

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

•

Naam plangebied en/of toponiem: Zottegem - College

•

Adres: Kasteelstraat/Neerhofstraat

•

Deelgemeente: Zottegem

•

Gemeente: Zottegem

•

Provincie: Oost-Vlaanderen

•

Kadastrale gegevens: Zottegem, Afd. 1, Sectie A, nr. 140h en 104h

•

Oppervlakte betrokken percelen: totaal = 4890m² (4381 m² en 509m²)

•

Oppervlakte projectgebied: idem

•

Oppervlakte opgraving: 1890m²

•

Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y):
Zuidwest: X = 110531.32768 , Y = 173502.137645
Noordoost: X = 110628.739853, Y = 173580.7190911



Begindatum terreinwerk: 7 januari 2019

•

Einddatum terreinwerk: 29 januari 2019

•

Bodemtype: leem

•

Juridisch kader: Het bouwblok is gelegen in een geïnventariseerde ‘Archeologische Zone’
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figuur 1: Situering van het plangebied binnen het centrum van Zottegem op de topografische kaart (schaal 1: 15 000).
(Bron: AGIV, 2017)

figuur 2: Situering van het sporenplan op het kadasterplan. (Bron: AGIV, 2017)
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figuur 3: Overzichtsfoto van de opgraving (deel werkput 1), met zicht op de neogotische gebouwen.

1.2 Archeologisch traject
Volgende studies werden reeds uitgevoerd binnen het plangebied:
- Een bureauonderzoek in het kader van de archeologienota ID14881. Daaruit werd volgend
verwachtingsmodel opgesteld:
Er worden archeologische resten verwacht vanaf de late middeleeuwen (13de-15de eeuw), maar met
zekerheid vanaf de postmiddeleeuwen moet er bewoning aanwezig geweest zijn op het perceel, meer
bepaald op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat, en langsheen de huidige Heldenlaan. De
overige delen waren in gebruik als erf en bleef zo lange tijd gespaard van verstoring. Hierdoor is de
kans groot dat oudere sporen zijn bewaard.
In de 19de eeuw worden de huizen op de hoek meerdere malen verbouwd. In de 20ste eeuw is het perceel
intensief bebouwd. Ondanks deze recente bebouwing is er een hoge verwachting wat archeologische
sporen betreft over quasi het volledige terrein.
- Een onderzoek door middel van proefsleuven resulterend in nota ID9249.2
Door middel van het onderzoek kon worden aangetoond dat het bodemarchief niet geheel was
verstoord door recente bebouwing. Over een groot deel van het terrein werden oude sporen en lagen
aangetroffen waarvan de oudste vermoedelijk dateren uit de periode van vóór het ontstaan van
Zottegem, en de jongste kunnen worden gelinkt met de bouw van de huizen langsheen de Kasteelstraat
in de 19de eeuw. Het gaat voornamelijk om pre-middeleeuwse greppels die wijzen op landindeling;
kuilen en cultuurlagen centraal op het terrein getuigen van de in gebruik name van dit deel in de late

1
2

VANHOLME, 2016. https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1488
VANHOLME, 2018. https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/9249
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middeleeuwen; een dik puinig pakket op houten liggers kan mogelijk in relatie worden gebracht met
het huis op de hoek van de Neerhofstraat met de Kasteelstraat; en resten van een gracht kunnen
worden gelinkt met de oude Ootmoetsgracht die doorheen de Vrijheid Zottegem liep en gekend is uit
geschreven bronnen.
Het grootste deel van de voorziene werken werden gelijktijdig uitgevoerd. Slechts het huis aan de
Heldenlaan zou in een tweede fase afgebroken, gezien deze tijdens de werken als kantoorruimte
functioneerde. Het onderzoek van dit deel werd niet opgenomen in dit rapport.

1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch onderzoek kaderde in de herinrichting van twee percelen gelegen in het bouwblok
op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat. Een reeks gebouwen die behoorden tot het
‘oude college’ werden gesloopt in functie van de realisatie van appartementsgebouwen.
Het hoofddoel van het onderzoek is voornamelijk gericht op het verzamelen van informatie over het
specifiek gebruik van het terrein binnen de Vrijheid Zottegem. Hierbij werd bijkomend getracht zicht
te krijgen op de verschillende sporen naar hun aard, functie, opbouw, … en op de materiële resten die
in de sporen aanwezig zijn. Het geheel moet leiden tot nieuwe en/of aanvullende inzichten over de
gebruiksevolutie van de percelen, gelegen in het hart van Zottegem.

1.3.1 Vraagstelling
In het betreffende programma van maatregelen werden volgende onderzoeksvragen gesteld:
Onderzoeksvragen in functie van de pre-middeleeuwse greppels:
- Kan een groter systeem van landgebruik vóór de ontwikkeling van Zottegem worden herkend?
- Kan een meer specifieke datering worden bepaald voor de greppels?
- Hoe kunnen deze greppels worden geïnterpreteerd?
- Zijn er sporen die gelijktijdig kunnen zijn, maar anders van aard? Wat is hun relatie tot de greppels?
Onderzoeksvragen in functie van de grachten (de zgn. Oodtmoetsgracht):
- Kan op basis van de vulling en het aanwezige materiaal een idee worden verkregen wanneer deze
zijn aangelegd?
- Zijn er resten van de oude landweg aangetroffen die volgens de bronnen naast de gracht liep?
- Kan de gracht worden gekaderd binnen de vroege ontwikkeling van Zottegem?
- Hoe verhoudt de gracht zich stratigrafisch ten opzichte van de oude cultuurlagen?
Onderzoeksvragen in functie van de cultuurlagen:
- Waar binnen het terrein komen deze voor, en wat kan de reden zijn van de afwezigheid van deze
lagen op andere plaatsen?
- Is de vooropgestelde fasering (13de en 14de eeuw) correct. Wat kan de reden zijn van de afwezigheid
van 13de-eeuws materiaal in de centrale zone? Tijdens het vooronderzoek werd immers voornamelijk
langs de Kasteelstraat 13de-eeuws materiaal aangetroffen.
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- Wat vertelt het aardewerk en de overige vondsten over de materiële cultuur van de Zottegemnaren?
Gaat het allemaal om consumptieafval, of is er ook productieafval aanwezig? Welke vormen komen
voornamelijk voor? Kan dit vergeleken worden met gelijktijdige contexten uit andere steden?
- Kan op basis van het aangetroffen materiaal een uitspraak gebeuren over het socio-economische
statuut van de bewoners?
- In navolging tot de vorige vraag: is er een verschil tussen het materiaal uit een stad en dit van een
Vrijheid? Zekere met betrekking tot eventueel importmateriaal ed.
- Kan op basis van micromorfologisch onderzoek extra inzicht worden verworven over deze lagen?
Meer bepaald hoe deze zijn ontstaan, welke planten er aanwezig waren, of er sporen zijn van
bemesting, … .
Het 17de-eeuws puinpakket:
- Wat is de oorspronkelijke reden/functie van de depressie waarin het pakket gelegen is?
- Kan worden achterhaald wat de functie van de houten balken is?
- Wat vertelt het vondstenensemble over de tafonomie/opvulling (bv. één fase of geleidelijk?).
- Wat vertelt het vondstenensemble over de bewoners van Zottegem in die periode?
- Zijn er aanwijzingen dat het materiaal uit één huishouden betreft? En kan er misschien een link
worden gelegd met de woning op de hoek die is afgebeeld op de Sanderuskaart?
Bewoning langs de Kasteelstraat:
- Welke gegevens leveren de resten van de kelders? Kan hierbij nieuwe informatie over de huizen
zichtbaar op de 19de-eeuwse kadasterkaarten worden gewonnen?
- Welke sporen bevinden zich onder de vloeren en tussen de funderingsmuren? Wat is hun aard
(bewoningssporen, cultuurlagen, kuilen, greppels)?
- Wat vertellen de gegevens langsheen de straat over het gebruik van de strook langsheen de
Kasteelstraat? Verschilt dit duidelijk van de andere zones die zijn onderzocht?
Bewoning langs de Heldenlaan:
- Welke archeologische sporen zijn er aangetroffen?
- Welke aanvulling bieden ze op de bewoningsgeschiedenis langsheen deze straat?
- Zijn er sporen aangetroffen onder de vloer van de huidige kelder?
- Zijn er resten die wijzen op de aanwezigheid van pottenbakkers in de onmiddellijke aangeving?
Algemeen:
- Welke nieuwe informatie kon er worden verzameld die bijdraagt aan het inzicht op de ontwikkeling
van de Vrijheid Zottegem?

1.3.2 Geplande bodemingrepen
Er werd een nieuw wooncomplex voorzien op de betreffende percelen. Een eerste smalle perceel 104h
zou dienst doen als toegangsweg voor de bewoners. Op het tweede grote vierkante perceel 140h zou
een deel van de bestaande gebouwen plaats ruimen voor nieuwe bouwvolumes. Het collegegebouw
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in neogotische stijl, dat is vastgesteld als bouwkundig erfgoed3, wordt gevrijwaard. De gebouwen
zullen worden geïntegreerd in het totaalproject.
De gebouwen worden rondom een open binnenplaats gerealiseerd. Een groot deel van het plangebied
wordt voorzien van een ondergrondse parking. Deze wordt aangelegd tot op een niveau -2, op een
diepte van ca. 6m onder het huidige maaiveld. Hiervoor zal na de afbraak van de bestaande bouwen
een bouwput worden uitgegraven. Het totale oppervlak van de parking bedraagt ca. 3300m².

figuur 4: Ontwerpplan met aanduiding van de volumes (wit) en de open ruimtes (groen). (Bron: opdrachtgever)

3

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9635
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N

figuur 5: Overzicht van het plangebied (blauw) met ontwerp van de nieuwe gebouwen. In het rood zijn de neogotische
volumes aangeduid. De rode pijl geeft de toegangsweg voor de voetgangers aan vanuit de Heldenlaan. (Bron:
opdrachtgever)
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1.4 Onderzoeksmethodiek
1.4.1 Veldwerk
In de eerste fase van de archeologische opgraving werden alle zones onderzocht waar de gebouwen
reeds waren gesloopt. In het programma van maatregelen werden deze zones 1, 2 en 3 genoemd.
Tijdens de opgraving werden deze zonenummers aangepast. De opdeling gebeurde in 4 werkputten.
Afhankelijk van de aanwezige sporen werden er 1, 2 of plaatselijk 3 archeologische vlakken aangelegd.
In de eerste werkput zijn voornamelijk resten uit de 17de eeuw aangetroffen. In de tweede werkput
betrof het naast het muurwerk van de 19de- en 20ste-eeuwse huisjes voornamelijk diepe kuilen uit de
late en postmiddeleeuwen. Gelijkaardige sporen maakten ook het grootste deel uit van het
sporenbestand in de centrale werkput 3. In deze, evenals in de 4de werkput, werden de resten van een
gedempte gracht aangesneden. Er was weet van het bestaan van deze gracht op basis van geschreven
bronnen. Met het onderzoek kon de gracht nu ook meer precies worden gelokaliseerd.
In het totaal werd er een oppervlakte van 1890m² onderzocht.
Voor alle detailplannen wordt er verwezen naar de digitale bijlages.

Figuur 6: Weergave van de verschillende werkputten. Projectie op de voormalige GRB (bron: AGIV, 2017).
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Werkput 1
- gelegen in de hoek gevormd door de neogotische gebouwen
- onderzocht oppervlak: 542m²
- omwille van praktische redenen (nl. grondverzet) aangelegd in twee delen, een oostelijke en westelijk
deel
- archeologische niveaus:
Westelijk deel:
vlak 1: tussen 55,1m en 55,6m TAW
vlak 2: tussen 54,7m en 55,0m TAW
vlak 3: ca. 44,5m TAW
Oostelijk deel:
vlak 1: tussen 55,0m en 55, 7m TAW
Het hoogteverschil per vlak is te verklaren door het oplopen terrein van noord naar zuid, waarmee
rekening diende te worden gehouden bij de aanleg van het archeologisch vlak.

figuur 7: Overzicht van werkput 1, vlak 1, westelijk deel.
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figuur 8: Overzicht van werkput 1, vlak 2, westelijk deel. Rechtsachter een plateau van balken (donkere vlek). Deze wordt
verstoord door een 20ste-eeuwse afvoerput. Errond liggen tal van kuilen.

Werkput 2
- Gelegen aan de Kasteelstraat
- Onderzocht oppervlak: ca. 320m
- In het noordelijk deel waren in het eerste vlak voornamelijk meer recente resten aanwezig. Het betrof
muurwerk en vloeren van de gebouwen die er tot voor kort stonden. Deze werden ook tijdens het
vooronderzoek reeds deels geregistreerd. Het tweede archeologisch vlak werd aangelegd onder de
vloer. Daarbij werd ook het muurwerk tot op gelijke hoogte afgebroken. Het centrale deel van deze
werkput werd in het eerste aangelegde vlak niet onderzocht wegens de aanwezigheid van een
betonplaat. Deze werd pas weggenomen bij de aanleg van het tweede archeologisch vlak. Ook een
beperkt deel in de zuidelijke zone werd verdiept naar een tweede vlak. Hier bleken de sporen in het
eerste vlak immers nog niet duidelijk. Enkel in het noordelijk deel werd erg plaatselijk een derde vlak
aangelegd.
- archeologische niveaus:
vlak 1: tussen 55,9m en 56,5m TAW
vlak 2: tussen 55,5m en 55,0m TAW
vlak 3: 55,4m TAW
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figuur 9: Zicht op WP2 (noordelijk deel). In dit vlak zijn voornamelijk de muurresten van de 19de- en 20ste-eeuwse
gebouwen geregistreerd.

figuur 10: Overzicht op werkput 2, vlak2. Tussen de funderingen bevinden zich een reeks oudere kuilen.
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figuur 11: Zicht op werkput 2, vlak 2, zuidelijk deel. In deze kleine zone lagen tal van leemwinningskuilen. Het grootste
deel daarvan dateert uit de late middeleeuwen.

Werkput 3
- Centraal gelegen, vanaf de Neerhofstraat
- Onderzocht oppervlak: ca. 680m²
- Deze grote centrale werkput werd omwille van verschillende redenen in 4 fases/zones aangelegd. De
redenen waren onder meer grondverzet, weersomstandigheden en aanwezigheid van diepe recente
funderingsmuren. Er werd slechts één niveau aangelegd, met uitzondering van een zeer lokale zone
waar gezien een hoge densiteit aan kuilen een tweede vlak werd aangelegd om een beter zicht te
krijgen op de aflijning ervan en de onderlinge oversnijdingen.
- archeologische niveaus:
vlak 1: tussen 54,5m en 56,5m TAW
vlak 2: 54,8m TAW
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figuur 12: Overzicht op werkput 3, vlak 1, centraal deel. Doorheen het vlak lopen resten van afgebroken muren en een
recente goot. De grijze vlekken zijn de kuilen, uitgegraven in de beige natuurlijke bodem.

Werkput 4
- Gelegen in het smalle perceel richting de Heldenlaan
- Onderzocht oppervlak: 61m²
- Uit het vooronderzoek was gebleken dat het archeologisch vlak zich hier vrij diep bevond, nl. ca 1,2m
onder het maaiveld. Omdat reeds de helft van de breedte van het perceel door middel van een sleuf
was onderzocht, werd besloten om deze niet meer open te leggen, en enkel de tweede helft van het
perceel (in de lengte) te onderzoeken. In functie van het onderzoek van de verwachte gracht was
lijnbemaling geplaatst. Dit nam niet weg dat door regen en sneeuw het terrein er erg nat bij lag. Dit
zorgde voor onstabiele bovenlagen. Omwille van dit feit, evenals de aanwezigheid van perceelsmuren,
werd besloten genoeg afstand te bewaren van de muren. De aanwezige funderingen werden ook niet
uitgegraven om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren.
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1.4.2 Afwijkende onderzoeksmethodiek
Tijdens het proefsleuvenonderzoek was er sprake van een mogelijk laatmiddeleeuwse cultuurlaag
waarbij zeer plaatselijk een onderscheid kon worden gemaakt tussen een eerder 13de-eeuwse laag
(met hoogversierd aardewerk) en een 14de/ 15de-eeuwse laag. In deze laag zaten sporadisch wat
scherven.
Tijdens de opgraving bleek het niet om een cultuurlaag te gaan, echter eerder om een verbruiningshorizont waarin door intense bioturbatie hier en daar materiaal in terecht gekomen is. Het materiaal
hieruit werd ingezameld. Het bleek onnodig om deze laag, zoals voorgeschreven in het programma
van maatregelen, systematisch met een metaaldetector te onderzoeken tijdens de aanleg van het
archeologisch vlak. De 13de-eeuwse cultuurlaag waarover sprake was in de nota bleek de vulling van
een kuil te zijn, en dus geen laag. Naderhand bleek de bodemopbouw dus enigszins te verschillen van
de resultaten uit het vooronderzoek. Dit is te wijten aan het feit dat slechts kleine profielen werden
aangelegd. Tijdens de opgraving konden meerdere grote en diepe profielen worden geregistreerd, wat
resulteerde in een quasi totaalprofiel dwars op de oorspronkelijke helling van het terrein. Dit leverde
nieuwe inzichten inzake de natuurlijke stratigrafie.
Omwille van veiligheidsredenen was het niet mogelijk om twee grachten in hun totale breedte en
diepte te onderzoek. Ze waren immers gelegen op het smalle perceel (werkput 4). Hierdoor was de
onderzoeksoppervlakte beperkt en diende er rekening te worden gehouden met de aanwezige
opgaande scheidingsmuren. Door dikke ophogingspakketten bevond het archeologisch vlak zich op
meer dan 2m diepte. De werkput was echter slechts 2m breed. Ondanks de aanwezige bemaling op
deze plaats, werd het niet veilig bevonden om de grachten te registreren conform de CGP 3.0. Dit wil
zeggen dat zowel het vlak als het profiel niet kon worden opgeschoond, noch kon de gracht worden
ingetekend. Wél was het mogelijk de aanzet in vlak te registreren, zodat de precieze locatie alsnog kon
worden achterhaald. Dit gebeurde vanuit de kraanbak met de nodige voorzichtigheid. De exacte
begrenzing bepalen aan de hand van boringen was geen optie.

1.4.3 Technische specificaties gebruikt materiaal
De registratie gebeurde door middel van de databank Odile, opgesteld in functie van graven onderzoek
door RAAP. Hierin zijn alle sporen en vondsten in opgenomen. De opmetingen werden verricht door
middel van een GPS.

1.4.4 Terreinorganisatie
Het terreinwerk werd uitgevoerd van 7 tot en met 29 januari 2019 . Het team bestond uit:
- Erkend Archeoloog: RAAP België
- Veldwerkleider: N. Vanholme
- Assistent-archeoloog: J. De Mulder, N. Struyf, D. Kneuvels, K. Van Quaethem, M. Hendrickx, B. Bot, B.
Van der Zwaluw
- Aardkundige: F. Philipsen
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De weersomstandigheden waren zeer wisselend (nl. droog tot buiig weer). Tijdens de derde week
hadden de archeologen te kampen met vriestemperatuur en sneeuw. Toch werd er, in een kleinere
bezetting, doorgewerkt aan het afgraven en zetten van machinale coupes. De laatste week werden de
archeologen geplaagd door heel wat regen.

1.4.5 Wetenschappelijke begeleiding en advisering
Van bij de start van het onderzoek werden de archeologen J. Deschieter en T. De Wandel
(Archeocentrum, Velzeke) nauw betrokken bij het onderzoek. Ze bezochten meermaals de opgraving,
wisselden informatie uit en gaven gegevens tijdens de determinatie van de vondsten.

figuur 13: Voor de determinatie en interpretatie van het aardewerk werd RAAP bijgestaan door de archeologen van
Archeocentrum Velzeke.

1.4.6 Natuurwetenschappelijk onderzoek
Het pollenonderzoek en studie van macroresten werd uitgevoerd door RAAP - Botanie. Het hout van
enkele tonnen werd onderworpen aan een dendrochronologisch onderzoek door Van Daalen
dendrochronologie, in opdracht van Cambium Botany.
De rapporten zijn opgenomen in bijlage 4. In dit verslag worden de voornaamste resultaten vermeld.
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2 Geografische en aardkundige situering
Onderstaande items kwamen reeds ruim aan bod in de archeologienota. In dit eindverslag worden de
algemene gegevens kort vermeld.

2.1.1 Geografische situering
Het plangebied is gelegen in de historische kern van Zottegem, op slechts 250m van de Markt en de
OLV-Hemelvaartkerk.
Het grote vierkante perceel ligt op de hoek van de Neerhofstraat en de Kasteelstraat. Het kleine
langwerpige perceel geeft uit op Heldenlaan, een brede straat die naar de Markt leidt. De bebouwing
op de hoek van de Kasteelstraat met de Neerhofstraat bestaat uit het neogotisch gebouw, evenals voor de start van de werken- enkele rijhuizen en een dwarse bouwblok.

2.1.2 Aardkundige gegevens
Zottegem is gelegen in het geografisch gebied ‘de Vlaamse Ardennen’, een heuvelzone die zich
overheen het zuiden van Oost-Vlaanderen uitstrekt. Het centrum van de stad Zottegem ligt op een
uitloper van een heuvel. Het plangebied zelf bevindt zich op de flank van de heuvel naar de vallei van
de Bettelhovebeek.
Het noordelijke deel van het plangebied ligt op 55,85m TAW, het zuidelijke deel ligt beduidend hoger
en bevindt zich op ca. 58m TAW. Dit verschil in hoogte is duidelijk waarneembaar op het uitgezette
zuid-noordprofiel (zie lager).
Het volledige gebied staat op de bodemkaart ingekleurd als ‘OB’. Het gaat om antropogene bodem.
De zones rond de stad waarvan het bodemtype wel is gekend, wijzen op een droge tot natte
leemgrond. Verondersteld wordt dat het centrum van Zottegem eveneens bestaat uit droge
leemgrond, en verder naar het noorden toe, naar de vermelde Bettelhovebeek, de gronden steeds
natter worden.
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figuur 14: Digitaal terreinmodel van de ruime omgeving van Zottegem met de weergave van de waterlopen en de locatie
van het totale projectgebied. (Bron: AGIV, 2017)

figuur 15: Detail van het digitaal terreinmodel van het plangebied op het huidig kadasterplan met aanduiding van de
opgegraven zones. (Bron: AGIV, 2017)
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3 Archeologische en historische omkadering
3.1 Archeologische gegevens
Onderstaande gegevens werden overgenomen uit de bureaustudie. Gezien het steeds belangrijk is de
nieuwe gegevens te relateren aan de reeds gekende informatie worden deze in dit eindrapport
opnieuw vermeld.
Het plangebied ligt binnen de ‘Archeologische Zone’ met het IDnummer 11931. Deze zone werd door
het agentschap Onroerend Erfgoed afgebakend op basis van het feit dat historische stadskern een
immense en complexe archeologische zone is die het resultaat is van een eeuwenlange intense
bewoning binnen de stedelijke grenzen.4 De begrenzing gebeurde op basis van een reeks
cartografische bronnen. Omdat Zottegem nooit een middeleeuwse stadsomwalling heeft gehad
waarbinnen de agglomeratie evolueerde, werd aan de hand van deze kaarten een zone afgebakend
met de voornaamste gebouwen en straten.
Binnen deze archeologische zone zijn een reeks gekende archeologische sites en vindplaatsen gekend.
Deze werden geraadpleegd op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI).
-

Het plangebied ligt binnen een uitgezette polygoon met IDnummer ID500188. Op de percelen ten
noorden en ten zuiden van de Neerhofstraat zijn namelijk verschillende Romeinse vondsten
aangetroffen. De vondsten zijn verder niet nader te bepalen. In de CAI staat de periode aangeduid
als ‘onbepaald’. De informatie is afkomstig van M. Rogge.

-

ID508090: Wat verderop in het zuiden, meer helling opwaarts zijn eveneens vondsten
aangetroffen die uit de Romeinse periode dateren of zelf mogelijk ouder zijn (bronstijd?) Ze zijn
afkomstig uit twee kuilen. Tijdens een noodonderzoek dat zich op dit perceel plaatsvond zijn
daarnaast ook sporen aangetroffen vanaf de late middeleeuwen tot de 17de eeuw. Het gaat in de
meeste gevallen om leemwinnings- en/of afvalkuilen en een beerkuil.5

-

ID159090: Op dit aangrenzend perceel zijn geïsoleerd kuiltje met opvallend veel scherven,
daterend uit de ijzertijd, aangetroffen, evenals buizen (waterleiding?) uit mogelijk de 14de eeuw.
Het gaat hier opnieuw om gegevens van een noodopgraving. Veel sporen konden omwille van
slechte weersomstandigheden niet worden geregistreerd.6

-

ID152228: Enkele ongedateerde greppels en een gracht haaks op de Wolvenstraat en een reeks
afvalkuilen waarin der minsten één in de volle middeleeuwen kan worden gedateerd.

4

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11931
Deschieter, 2000.
6
De Wandel & Deschieter, 2011.
5
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-

ID 150880: Op dit perceel werd een vondstenconcentraties aangetroffen, daterend uit de 14de
eeuw en gelegen in een houtskoolrijke laag. Daarnaast is een afvallaag uit de 16de-17de eeuw
geregistreerd. Deze info werd verkregen door een vondstmelding.

-

ID503854: op dit perceel is het kasteel van Egmont gevestigd. Deze klimt op tot een castrale motte
uit de volle middeleeuwen met de aanwezigheid van een kapel. Tal van vondsten uit verschillende
periodes zijn hier aangetroffen.

-

ID150266: Tot deze site behoren een reeks sporen uit de 15de of 16de eeuw waaronder een restant
van een vloerniveau. Opvallend is de vondst van een grape (laatmiddeleeuwse kookpot) met hierin
de skeletresten van een baby. Daarnaast zijn er nog tal van afvalkuilen aangetroffen.

-

ID503758: Onder dit nummer vallen een reeks van laat- of postmiddeleeuwse afval- en
beerputten.

-

ID500427: de OLV-Hemelvaartkerk

-

ID500525: de pastorie

figuur 16: Projectie van de gekende archeologische sites en vindplaatsen op het kadasterplan (bron: AGIV, 2015, 2019;
ONROEREND ERFGOED, 2018).

Recent onderzoek werd nog niet opgenomen in de CAI. Zo is er weet van opgravingen rondom de kerk,
uitgevoerd door intercommunale dienst SOLvA. Hierbij zijn onder meer heel wat skeletten
aangetroffen die duidelijk wijzen op de aanwezigheid van een verdwenen kerkhof rond de kerk.
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Bij deze opsomming van sites in de nabije omgeving is duidelijk dat de planzone gelegen is in een
archeologisch interessant gebied. Zeer opmerkelijk daarbij zijn de vondsten ten zuiden ervan. Om meer
informatie te verkrijgen werd contact opgenomen met J. Deschieter, archeoloog van het provinciaal
Archeocentrum Velzeke. Hij volgende de verschillende onderzoeken op. Er zijn nog geen definitieve
rapporten en plannen beschikbaar van het onderzoek op de aanpalende percelen. Wél werd gewezen
op het belang van de vondsten en sporen. Er is onder meer sprake van een 13de-eeuwse akkerlaag
waaronder de hierboven vermelde ijzertijdkuilen zijn aangetroffen. Voor het onderzochte perceel met
nummer ID159090 gaat het om pottenbakkersafval uit de late middeleeuwen. Er is een mogelijke
verwachting dat de bijhorende ovens in de onmiddellijke omgeving zijn gelegen.
Algemeen blijkt dat de zone waarbinnen het plangebied komt te liggen rijk is aan archeologische
sporen. Ze duiden op een vrijwel ‘constante’ bewoning in deze omgeving. Zo wijzen enkele vondsten
op aanwezigheid in de metaaltijden, waarbij zowel de bronstijd als de ijzertijd worden
vertegenwoordigd. Ook de vondsten uit de Romeinse periode zijn aangetroffen. De aanwezigheid van
sites en vondsten vóór de middeleeuwen kan voor een groot deel worden verklaar door de zeer
gunstige topografische ligging. Het gebied is gelegen op de overgang van de heuvelrug naar de
beekvallei. Dergelijke posities op de flank van de heuvel worden als zeer gunstig beschouwd voor
oudere bewoning.
Er zijn geen gegevens uit de vroege middeleeuwen (een gegeven dat zich voor een groot deel van
Vlaanderen stelt), maar vanaf de volle middeleeuwen zien we weer een toename aan sporen. Deze
toename kan worden gelinkt aan de ontwikkeling van de vrijheid in deze periode.

3.2 Historische gegevens
Uit de archeologische gegevens kan worden afgeleid dat er voor de historische periodes (vanaf de
middeleeuwen), heel wat bodemarchief is bewaard. Daarnaast beschikken we vanaf deze periode over
enkele historische en cartografische bronnen, waardoor een beeld kan worden verkregen over de
algemene evolutie van Zottegem en vanaf de late 18de eeuw van het betreffende plangebied.

3.2.1 Algemene ontwikkeling
De oudste vermelding van de vrijheid ‘Sotegem’ dateert van 1088. Deze benaming gaat terug op een
toponiem ‘Sutto-inga-haim’, waarbij wordt verwezen naar de hoeve van de heer of familie ‘Sutto’.
Steden en dorpen met een suffix ‘ingahem’ gaan terug op een Germaanse oorsprong en hun ontstaan
kan worden geplaatst in de 6de tot 8ste eeuw.7
Mogelijk ontstond een eerste bewoningskern ten noordoosten van de Burcht van de heer van
Zottegem (hierboven reeds vermeld als ‘castrale motte’). In de late 12de eeuw verplaatste deze kern
zich om ongekende reden naar het zuiden, waar de OLV-Hemelvaartkerk werd gesticht. De oudste
aanwijzingen van deze kerk gaan terug tot 1162. Vanaf de markt naast de kerk vertrokken de
belangrijkste toegangswegen. Eén ervan is de huidige Heldenlaan.

7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Historische stadskern van Zottegem, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300550 (geraadpleegd op 13 december 2016).
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Zottegem heeft nooit een omwalling gehad, zoals voor vele Vlaamse steden wel het geval was. In zijn
positie van juridisch-administratieve aanhankelijkheid ten aanzien van zijn feodale heer had het
immers nooit de toestemming gekregen tot het bouwen van versterkingen.8

3.2.2 De 17de en 18de eeuw
De oudste weergave van de kern van Zottegem is een illustratie uit de Flandria Illustrata van 1641
(figuur 20). Deze illustratie onderstreept de evolutie van Zottegem zoals die in de voorgaande
paragraaf is samengevat. Tot medio 19de eeuw lag de kern van oud Zottegem tussen het noordelijk
gelegen kasteel (links op de illustratie) en de markt/kerk (rechts op de illustratie). De verschillende
straten kunnen op deze figuratieve kaart worden aangeduid, en ook het plangebied kan vrij exact
worden gesitueerd. Er zijn op het perceel enkel rijhuisjes zichtbaar. Een van de huizen in de
Kasteelstraat heeft een vooruitspringend bijgebouw. Achter de huizen bevinden zich erven.
De laat-18de-eeuwse kaart van Ferraris toont dat het centrum zich niet enkel beperkte tot de zone
tussen burcht en kerk. Specifiek voor het plangebied is de situatie gelijkaardig als in de 17de eeuw:
enkele huizenblokken omringen binnentuinen. Een deel van de gevel in de Kasteelstraat springt wat
vooruit. Centraal in de binnentuin is een extra gebouwtje aanwezig. Er is nog steeds geen sprake van
intense bewoning in de Kasteelstraat.

figuur 17: Zicht op het 17de-eeuwse Zottegem (SANDERUS,
omcirkeld).

8

1641), met situering van het onderzochte gebied (rood

Informatie J. Deschieter.
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figuur 18: Uitsnede uit de 17de-eeuwse tekening van Sanderus met zicht op het gebouw op de huidige Kasteelstraat en
Neerhofstraat.

figuur 19: Uitsnede van de kaart van Ferraris (1771-1777) met zicht op de vrijheid Zottegem. De rode pijl duidt op het
plangebied (bron: KBR & AGIV, 2018)
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figuur 20 Uitsnede van de kaart van Ferraris (1771-1777). Detail van het plangebied (bron: KBR & AGIV, 2018).

3.2.3 De 19de en 20ste eeuw
Een gedetailleerde studie van het bouwblok werd uitgevoerd door het architectenbureau voor
restauratie en renovatie ‘Erfgoed & Visie’.9 Dit rapport werd verkregen via de opdrachtgever.
Hieronder wordt de belangrijkste informatie weergegeven die voor dit onderzoek van toepassing is.
Op het kadasterplan van 1830 worden de verschillende bouwblokken duidelijk weergegeven. Er is geen
sprake van een volume centraal gelegen in de binnentuinen, zoals wél was weergegeven op de kaart
van Ferraris op het einde van de 18de eeuw. We zien echter wel een vooruitspringende gevel. Dit
behoort tot het hoekhuis.
In de loop van de 19de en 20ste eeuw kon aan de hand van de mutatieschetsen een duidelijk evolutie
worden waargenomen van de verschillende bouwblokken.10
- 1852: de rijhuisjes langsheen de Neerhofstraat worden vervangen door een nieuw volume dat dienst
zal doen als timmermanshuis
- 1863: toevoeging van het hoekhuis met het timmermanshuis en functieverandering naar
‘schoolcomplex’
- 1868: uitbreiding van de school met de huizen langsheen de Kasteelstraat

9

Erfgoed&Visie, Waardebepaling van het gesticht Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke, Zottegem. 08/06/2015
Erfgoed&Visie, 2015, 7-10.

10
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- 1881: de bestaande schoolgebouwen op de hoek van de Neerhofstraat en Kasteelstraat worden
gesloopt en vervangen door het neogotische L-vormig gebouw (lokalen + kapel). De vleugel langsheen
de Kasteelstraat is onderkelderd, de kapel in de Neerhofstraat niet.

figuur 21 Kadasterplan van 1830. In het blauw zijn de huisjes aangeduid die worden vervangen door het
timmerwerkmanshuis. (Erfgoed & visie, 2015)

Hieronder wordt de situatie weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1841) en de Poppkaart (ca.
1863-1868). Beide geven een andere situatie weer wat de bebouwing betreft.

figuur 22: Situatie van het plangebied rond 1841. (bron: AGIV & PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, 2014)

28

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

figuur 23: Situatie van het plangebied rond 1841, vóór de bouw van het neogotisch volume (projectie op de Atlas der
Buurtwegen). De verschillende volumes zijn duidelijk zichtbaar. (bron: AGIV & PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, 2014)

figuur 24: Situatie van het plangebied op de Popp-kaart (1841-1871). Door een vergelijking te maken met de gekende
mutatieschetsen kan deze situatie meer precies tussen 1663 en 1868 worden geplaatst. Langsheen de Neerhofstraat is het
timmerwerkmanshuis aanwezig. (www.geopunt.be)
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Vanaf de 20ste eeuw worden een reeks bijkomende volumes gerealiseerd (figuur 25). Zo komt er ten
oosten van de kapel, in de Neerhofstraat, een gebouw met klaslokalen. Op het tot dan toe
onbebouwde binnenplein (de in oorsprong ‘achtererven’) worden vanaf 1932 in verschillende fases
nieuwe volumes gerealiseerd. Geen van deze gebouwen blijkt een kelderverdieping te bevatten.

figuur 25: Evolutie van de volumes vanaf het einde van de 19de eeuw tot heden. (©Erfgoed & Visie)
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4 Resultaten
4.1 Bodemkundige gegevens
In het totaal zijn er 10 profielen geregistreerd. Hun locatie wordt weergegeven op onderstaand plan.
Het eerste cijfer van het nummer van het profiel verwijst naar de werkput waarin deze werd gezet, het
laatste naar het volgnummer. Als suffix wordt in onderstaande tekst de ‘P’ gebruikt.
Gezien een deel van de vraagstelling betrekking heeft tot de bodemopbouw op het terrein, en de
mogelijke aanwezigheid van een oude ‘cultuurlaag’, wordt in dit rapport de nodige aandacht besteed
aan de beschrijving van de profielen. De sporen die in de profielen zichtbaar zijn, zullen in een volgend
hoofdstuk worden besproken.

figuur 26: Aanduiding van de profielen op het totaalplan. Projectie op de GRB. (bron: AGIV, 2019)
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4.1.1 Profiel 101
- Locatie: zuidelijke wand van werkput 1
- Lengte: 184m
- Vanaf maaiveldhoogte
- diepte: 1,6m
Onder een ca. 45cm dikke tuinlaag bevond zich de natuurlijke bodem. De scheiding tussen beide,
gelegen op 55,7m TAW, was grillig door bioturbatie. De natuurlijke leembodem vertoonde ook een
gelaagdheid door bodemvorming. Een eerste laag betrof een zogenaamde verbruiningshorizont, met
onderaan een concentratie van ijzerspikkels. Daaronder tekende zich een roestbruine band af,
gevormd door intensere ijzerafzetting. Als laatste, op 54,8m TAW (1,2m onder het maaiveld), situeerde
zich de onverweerde natuurlijke leembodem.
De lagen onder de tuinlaag zijn mogelijk colluvium. Gezien de helling waarop het perceel is gelegen is
het niet onmogelijk dat heel wat materiaal is afgespoeld.

figuur 27: P101 tegen de zuidelijke wand van WP1. Onder de gebioturbeerde ploeglaag bevond zich de natuurlijke bodem
met duidelijke bodemvorming in een colluviaal pakket.
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figuur 28: Detail van de bodemkundige gelaagdheid in P101.

4.1.2 Profiel 102
- Locatie: parallel met de gevel van het college, op ca. 5m afstand.
- Lengte: 11,4m
- Geregistreerd vanaf maaiveldhoogte
- diepte: 1,6 tot 1,8m
Een meerlagig puinpakket (grof puin) (S13, S211) was gelegen op de natuurlijke bodem (S207, S208,
S09, 210). In de natuurlijke leembodem was een reeks kuilen aanwezig die eveneens werden afgedekt
door de puinige laag. De scherpe scheiding tussen puinlaag en natuurlijke bodem, gelegen op ca. 55m
TAW, doet vermoeden dat de bodem op een bepaald tijdstip de bodem werd afgegraven waarna deze
opnieuw werd opgehoogd, eerst door middel van een lemige gemengde laag (S211), daarna door een
dik puinig pakket (S13). Ondanks dat hiervoor geen bewijzen zijn, is het goed mogelijk dat de afgraving
in relatie kan worden gebracht met de bouw van het neogotische gebouw.
In de natuurlijke bodem waren verschillende lagen aanwezig. Hierbij werd gelet op enkele
bodemkundige verschillen. S207/208 bevatte meer ijzerconcretie en was wat meer gevlekt dan de
onderliggende laag. Het gaat om wellicht om een gleyzone die ontstaan is door fluctuerend water.
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figuur 29: Zicht op het totale profiel P102. Gelegen in het noorden van werkput 1. Onder een puinlaag tekenen zich enkele
kuilen af.

figuur 30: Centraal deel van P102 met aanduiding van de verschillende benoemde lagen. Lagen S207 en S209 maken deel
uit van de natuurlijke bodem.
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4.1.3 Profiel 303
- Locatie: westelijke wand van WP3, noordelijke deel
- Lengte: 6,20m
- diepte: 1,2 tot 1,5m
- maaiveld deels afgegraven
De donkere tuinlaag bevond zich onmiddellijk op de natuurlijke bodem. De scheiding was door
bioturbatie eerder grillige en bevond zich ca. op 55,30m TAW. Een witte uitlogingsvlek kan mogelijk
veroorzaakt zijn door een windval. In de natuurlijke bodem was op ca. 1,2m diepte een dunne bruine
band aanwezig, veroorzaakt door ijzerafzetting.

figuur 31: Zicht op het totale profiel P103, gelegen tussen WP1 en WP3. De witte vlek links in het profiel is wellicht
veroorzaakt door een windval.
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figuur 32 Detail van profiel P303. In de natuurlijke bodem zit een duidelijke band met ijzerafzetting. Links bevond zich een
witte vlek, veroorzaakt door een windval.

4.1.4 Profiel 103
- Locatie: oostelijke wand van WP1, noordelijke deel
- Lengte: 5m
- diepte: 1 tot 2m
- maaiveld deels afgegraven
- In het verlengde van P104
De bovenzijde van dit profiel was niet het oorspronkelijke maaiveld. Een deel was reeds afgegraven
tijdens de sloop van de gebouwen.
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figuur 33: Zicht op het totale profiel P103. Gelegen in het noorden van werkput 1. Onder een puinlaag tekenden zich enkele
kuilen af.

figuur 34: Detail van P103. De band met roestspikkels vervaagde naar het noorden toe (witte pijl).
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Op de natuurlijke bodem lagen de resten van een tuinlaag, deels vergraven door een meer puinige
sterk heterogene vulling. Een kuiltje tekende zich af in het noordelijk deel van het profiel (S233). De
natuurlijke bodem leek één pakket. Enkel naar het zuiden toe werd een eerder vage lens, bestaande
uit spikkels ijzerconcretie, waargenomen. Deze tekende zich veel duidelijkere af in het vervolgprofiel
P104.
Het profiel P103 overlapt deels met het profiel P303. Daarin kon een opvallend witte vlek worden
waargenomen die werd gelinkt aan een windval. De afwezigheid van de roestband kan hierdoor
worden verklaard.

4.1.5 Profiel 104
- Locatie: oostelijke wand van WP1, noordelijke deel
- Lengte: 9m
- diepte: 1 tot 2m
- maaiveld deels afgegraven
- In het verlengde van P104
In dit lange profiel was het oplopend terrein duidelijk zichtbaar. De scheiding tussen de tuinlaag en de
natuurlijke bodem bevond zich in het noordelijk deel op ca. 55,65m TAW, in het zuidelijk deel op
56,35m TAW.
In de natuurlijke bodem was er opnieuw duidelijkeeen afzetting van ijzerconcretiespikkels. De horizont
erboven was vrij homogeen - afgezien van de bioturbatie. De laag eronder was sterk gevlekt. Het betrof
een gleyzone. De onderkant van deze bodemkundige horizont werd enkel in een dieper aangelegd stuk
bereikt op 54m TAW.

figuur 35: Zicht op het totale profiel P104. Gelegen in het verlengde van P103 (links op de foto, reeds dichtgeworpen).
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figuur 36: Detail van P104.

4.1.6 Profiel 304
- Locatie: Westelijk wand WP3, centraal deel
- Lengte: 3,2m
- diepte: 0,9m
- vanaf het maaiveld
Dit profiel gaf geen bijkomende informatie. De toplaag, in oorsprong de tuinlaag, was sterk
verrommeld doordat de grafmachine er herhaaldelijk had over gereden. Het profiel werd slechts tot
net onder de verbruiningshorizont aangelegd.
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figuur 37: Detail van P304. Boven de natuurlijke bodem is een recente vergraving zichtbaar.

4.1.7 Profiel 302
- Locatie: Westelijk wand WP3, zuidelijk deel
- Lengte: 12,1m
- Diepte: afwisselend tot max. 2,5m diep
- Vanaf het maaiveld
Gezien de lengte van het profiel was net als in P104 de stijging van het terrein zichtbaar. Het maaiveld
bevond zich hier op het hoogste deel op 57,18m TAW, in het noorden werd dit opgemeten op 57m
TAW.
De lemige natuurlijke bodem vertoont een reeks horizonten, tijdens de registratie als een spoor
benoemd:
- S282: homogene verbruiningshorizont
- S285: gleyhorizont met veel mangaan en ijzerspikkels. Vrij veel kalkbrokjes en spikkels. Op de grens
met S282 zit vrij veel kalkafzetting. Mogelijk colluvium?
- S286: idem aan S282 maar meer ijzer- en Mangaan concretie. Mogelijk colluvium?
- S287: onderkant gleyzone. Meer ijzerafzetting, maar geen concreties. Minder kalkbrokjes.
Tussen de tuinlaag en de C-horizont ligt een pakket van 1,3mdat als colluvium kan worden beschouwd.
Dit zou betekenen dat er ontzettend veel materiaal is afgespoeld van hogerop.
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figuur 38: Zicht op het volledige profiel P302.
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figuur 39 Detail van het profiel 302. Onder de huidige ‘tuinlaag’ is een homogene, vrij sterk gebioturbeerde, bruine laag
zichtbaar. Een ca.1,3m dik pakket wordt beschouwd als colluvium.

4.1.8 Profiel 201
- Locatie: zuidelijke wand van WP2
- Lengte: 3,4m
- Diepte: tussen 1,4 en tot 2m diep
- Vanaf het onvergraven maaiveld
Een humeus tuinpakket van ca. 1m dekte de natuurlijke bodem af. Dit pakket bestond een bovenste
laag die erg los en sterk doorworteld was, en een meer compactere laag. De scheiding met de sporen
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(/kuilen) was niet duidelijk. Wel blijkt in deze hoek van het terrein heel wat organisch materiaal recent
te zijn opgebracht. De vrij dikke tuinlaag was dus eerder atypisch voor het terrein.

figuur 40: Zicht op het volledige profiel P201.

4.1.9 Profiel 202 en 301
Profielen 202 en 301 zijn enigszins met een andere bedoeling gezet dan de bovenstaande profielen. Ze
vormen een coupe op een reeks sporen om de onderlinge relatie te achterhalen.
Profiel P301 is een doorsnede van een omvangrijke gracht. De vulling van deze gracht was pas zichtbaar
vanaf een diepte van 1m diepte onder het maaiveld (maaiveld=56,2m TAW). Daarboven lagen een
reeks pakketten. Voor een afbeelding wordt verwezen naar de spoorbeschrijving (deel 4.2.3.2).
Profiel 202 werd gezet op een reeks sporen vanaf vlak 2. Ook deze zullen hieronder verder worden
besproken (deel 4.2.5).
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4.1.10 Algemene bevinding van de bodemprofielen
Op het grootse deel van het terrein bleek de bodemopbouw sterk gelijkaardig: Een recente tuinlaag
van ca. 40 tot 50cm dekt de natuurlijke bodem af. De grens tussen beide was zeer grillig door
bioturbatie. Het opgetekende ‘maaiveld’ was op de meeste plaatsen reeds weggegraven. Dit moet zijn
gebeurd tijdens de afbraakwerken van het schoolgebouw.
De hierboven aangehaalde tuinlaag moet dateren van vóór het gebruik van het perceel als
schoolcomplex. In de 20ste eeuw was het merendeel van het terrein verhard, waardoor onmogelijk
bioturatie door dieren of planten kon plaatsvinden. Plaatselijk is het terrein ooit eens afgetopt. Dat
was te zien aan de scherpe grens tussen de natuurlijke laag met sporen, en de bovenliggen, eerder
puinige lagen. Voor de zijde langsheen de neogotische gebouwen kan dit mogelijk worden gelinkt met
de bouw ervan. Langsheen de Neerhofstraat lijkt dit in relatie te worden gebracht met de recente
afbraak van de rijwoningen.
De natuurlijke bodem onder de tuinlaag vertoonde bodemkundige horizonten. Het gaat in de eerste
plaats om het voorkomen van een ‘verbruiningshorizont’. Een dergelijke laag ontstaat door langdurige
bioturbatie waarbij de bodem door vermenging homogeen wordt. Er is dus duidelijk sprake van oude
bioturbatie, en recent bioturbatie. In deze laag kunnen oude sporen vaak niet worden herkend.
Materiaal is er vaak in gemigreerd. Het is deze laag die tijdens het vooronderzoek plaatselijk foutief als
oude ‘cultuurlaag’ werd bestempeld. Deze laag is echter nooit bewerkt geweest. Onder deze laag werd
een horizont herkend die als gleylaag kan worden benoemd. Het is de laag waarin het grondwater
fluctueert doorheen het jaar.
Het pakket dat als colluvium wordt beschouwd is erg dik, voornamelijk op het noordelijke en centrale
deel van het terrein. De middeleeuwse sporen en zelf het ijzertijdkuiltje (zie lager) zijn in de bovenlaag
van dit pakket aangetroffen, wat er mogelijk op wijst dat de afspoeling eerder plaatsvond.

Tijdens het aanleggen van het eerste archeologisch vlak gebeurde dit op het niveau tussen de tuinlaag
en de natuurlijke bodem. Gezien de bioturbatie werd in functie van de goede zichtbaarheid wat dieper
afgegraven. Daar waar er een verbruiningshorizont aanwezig was, diende het vlak te worden
aangelegd onder deze natuurljike horizont. Dit was zeker het geval in de centrale zone van WP3.

44

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

4.2 Beschrijving van de sporen en structuren
In het totaal werden er 348 spoornummers uitgedeeld. Dit gebeurde niet enkel voor de sporen in vlak,
ook de verschillende lagen binnen een profiel kregen een uniek spoornummer. Indien het echter lagen
betrof binnen eenzelfde uitgraving, werden deze in de databank beschreven als lagen en genummerd
vanaf 0. Laag 0 was in het meeste geval de laag die zichtbaar was in het vlak.
Binnen dit hoofdstuk werd getracht om een groot deel van de sporen te verdelen in groepen,
naargelang hun aard en/of datering. De oudste sporen worden eerst besproken, de meest recente als
laatst. Voor enkele groepen is er echter sprake van mogelijke gelijktijdigheid of omgekeerd, is de
onderlinge relatie net niet gekend. De volgorde mag dus niet als strikte chronologische opeenvolging
worden beschouwd.

4.2.1 Pre-middeleeuwse sporen
Drie sporen werden op basis de kleur en samenstelling van de vulling ouder gedateerd dan het
merendeel van de vele sporen op het terrein. Het gaat om de kuilen S62, S234 en S294.

figuur 41: Overzichtsplan met aanduiding van de hieronder aangehaalde pre-middeleeuwse sporen.
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Kuil S62
In WP2 werd tussen een groot aantal laat- en postmiddeleeuwse kuilen (zie lager) een rechthoekige
kuil aangetroffen met een sterk homogene, witte vulling. De kuil was 1,5m breed en minstens 3m lang.
De volledige lengte kon niet worden achterhaald omwille van een jongere verstoring in het noorden.
De kuil was net geen 80cm diep (ten opzichte van het eerste vlak). Onderaan was een meer ijzerrijke
band zichtbaar.
Uit de vulling kwam slechts weinig materiaal:
- twee grijs gedraaide wandscherven die zowel Romeins of middeleeuws kunnen zijn.
- een slak (gezien de vele slakken in de overige kuilen wordt vermoed dat het een intrusief stuk is, al
kan dit niet worden bewezen)
- twee stukjes bouwmateriaal waarvan één mogelijk afkomstig van een imbrex

figuur 42: Zicht op een deel van de lengtecoupe van kuil S62.

Kuil S234
In WP1 werd een quasi ronde kuil geregistreerd met een diameter van ca. 1m. De vulling was veel
lichter van kleur dan de vele overige kuilen op het terrein (zie lager) en bevatte een band met meer
houtskoolspikkels. Gezien de vage aflijning en de lichtgrijsbruine vulling werd snel aangenomen dat
het een ouder spoor betrof. Het spoor was slechts 15cm diep.
Tijdens het couperen werd een scherf uit de vulling gehaald.11 Het aardewerk is vervaardigd in
prehistorische techniek (handgevormd) en kan zowel uit de metaaltijden als de Romeinse tijd dateren.
Aangenomen wordt dat dit handgevormd aardewerk een lokale of regionale productie kent, en
gemaakt is in eenvoudige veldovens. De productietechnieken gaan terug op inheemse metaaltijdtradities. Hoewel het hier om handgevormd aardewerk gaat is het mogelijk dat dit soms nagedraaid is
op een trage pottenbakkersschijf.12 Het aardewerk kent een onregelmatige bakking waardoor de
hardheid van de scherf varieert en de scherfoppervlak kleurschakeringen kent tussen donkergrijs
(zuurstofarm gebakken) en lichtroodbruin (zuurstofrijk gebakken).
11

Determinatie en tekst door F. Beke (RAAP).
DE CLERCQ, 2009, 419-421.

12
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De verschraling die toegevoegd werd aan deze klei bestaat hoofdzakelijk uit potgruis (chamotte). In
mindere mate lijken kwarts en organisch materiaal gebruikt. De aanwezigheid van mineraaldelen of
plantaardig materiaal als verschraling is een tijdelijke verschijning die niet aan specifieke
aardewerkvormen gekoppeld kan worden.13 De afwerking, is aan de binnenzijde glad en aan de
buitenzijde ruwwandig.
De afwezigheid van typisch Romeinse aardewerk (oa. importaardewerk) zowel in de kuil als op de site
zijn een indicatie om de scherven in de metaaltijden te dateren.
De vulling werd deels bemonsterd (M24) in functie van 14C-datering op het houtskool. Het betreft
echter een geïsoleerd spoor dat geen deel uitmaakt van een groter geheel waardoor het staal niet
werd weerhouden voor verder onderzoek. Het kan in de toekomst echter wel worden geanalyseerd.

figuur 43: Vlakfoto van de kuil S234.

figuur 44: Enkele aardewerkfragmenten uit S234. Binnen- en buitenzijde.

Kuil S294
Een wat vage vlek in WP3 werd als kuil geïnterpreteerd. De afmetingen waren ca. 3m op 1,5m. De
relatie met de greppel S293 bleef na herhaaldelijk opschaven en couperen onduidelijk. In coupe bleek
de kuil zeer onregelmatig met een zeer vage aflijning en met een maximale diepte van 58cm.

13

VAN DEN BROEKE P., 2012, 231-232.
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De vulling was quasi homogeen, zeer licht grijs en sterk gebioturbeerd. De vondsten erin waren zeer
beperkt:
- Twee stukken grijs gedraaid, waarvan één beroet, mogelijk uit de (volle)middeleeuwen
- Een brokje verbrande leem
- Twee stukken rood aardewerk, waarvan één beroet en met loodglazuur (late middeleeuwen)
Drie van de middeleeuwse scherven werden ter hoogte van de greppel ingezameld, waarbij deze
vermoedelijk eerder uit de greppel afkomstig zijn.
In functie van een datering werd een staal genomen (M28). Dit werd niet geanalyseerd. Deze keuze
werd gemaakt op basis van de vaagheid van het spoor, de geïsoleerde ligging en het gebrek aan
specifieke vraagstelling omtrent deze mogelijke kuil.
Algemeen leverde het materiaal geen duidelijke datering op van dit spoor. Gezien de vorm, alsook de
kleur en de onscherpe aflijning kan het om een windval gaan.

figuur 45: Coupe op kuil S294 met vermoedelijke aflijning weergegeven in witte stippellijn.
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figuur 46: Overzicht van een deel van WP3 met centraal spoor S294: een kuil of windval? (aangeduid door de pijl).

Algemene interpretatie
Het aantal premiddeleeuwe sporen op het terrein is sterk beperkt. Slechts twee sporen kunnen als
dusdanig voor de ontwikkeling van de bewoningskern van Zottegem worden gedateerd. Het gaat om
een grote kuil die mogelijk wijst op leemontginning, en een niet nader bepaald ondiep kuiltje met wat
verbrande leem dat op basis van wat aardewerk in de ijzertijd kan worden geplaatst. Op het
aanpaaldeperceel werden eveneens kuilen uit deze periode aangetroffen. Een derde kuil is wellicht
een windval. Indien het een oudere kuil betreft, kon deze op basis van het materiaal niet worden
gedateerd.
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4.2.2 Greppels
Er zijn slechts enkele greppels waargenomen. Ze waren vaak sterk gefragmenteerd of erg ondiep
bewaard.

Figuur 47. Overzicht van de greppelstructuren in de werkputten 1 en 3 (vlak1) en werkput 2 (vlak2). Projectie op het
voormalige kadasterplan.

figuur 48: Overzichtsplan werkputten 1 en 3, vlak 1, met aanduiding van de greppels. Projectie op het voormalige
kadasterplan.

50

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

figuur 49: Overzichtsplan werkput 2, vlak 2, met aanduiding van de greppels. Projectie op het voormalige kadasterplan.

Greppel S37/S311
Deze greppel heeft een oost-west oriëntatie en kon over een afstand van 40m worden gevolgd. In vlak
werd deze greppel herkend als een lichtgrijze verkleuring. Door middel van een aantal coupes bleek
de diepte weinig te verschillen (ca. 11 tot 16 cm). Een duidelijke aflijning was er echter nooit. De vulling
was vrij kalkrijk. Net ter hoogte van de profielbank, tussen WP1 en WP3, leek alsof de greppel licht
afdraaide naar het noorden. Het verloop bleef ook na het heropschaven en couperen onduidelijk.
Eventueel kan hier de link worden gelegd met greppel S306 (zie lager).
In WP3 ontdubbelde de greppel. Het gaat mogelijk om een heruitgraving (S312) gezien diepte en
vulling zeer gelijkaardig zijn.
In deze greppel werd slechts weinig aardewerk gevonden. Het betreft 3 stukken grijs aardewerk, en
een rand van een kan in rood aardewerk uit de sporen S311 en S312. Algemeen kunnen deze greppels
op basis van het aardewerk in de late middeleeuwen worden gedateerd, al dient te worden vermeld
dat de sterk uitgeloogde vulling een oudere datering aangeeft.

figuur 50: Aardewerk uit de greppel S37. Het baksel wijst op een datering in de late middeleeuwen.
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figuur 51: Greppel S37, overzicht in WP1, vlak 1.

figuur 52: Overzicht van het centrale deel van WP3 met aanduiding van de greppels S311 en 312.
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Greppel S293
In WP3 werd op 17m ten noorden van bovenstaande greppel een parallelle greppel waargenomen.
Deze werd reeds in het proefsleuvenonderzoek opgetekend. Ook deze greppel was erg vaag, zowel in
vlak als in coupe. Een coupe wees wel op een iets diepere bewaring van dit spoor (ca. 30cm). Twee
kleine fragmentjes grijs gedraaid aardewerk uit de vulling dateren uit de late middeleeuwen.

Greppel S306
Tussen de twee vermelde greppels liep een derde greppel met een quasi noord-zuid oriëntatie,
evenwel niet geheel haaks op de andere twee. Zowel in vlak als in coupe was de aflijning opnieuw erg
vaag. De greppel werd naar het zuiden toe ondieper om uiteindelijk te verdwijnen. Mogelijk liep de
greppel door richting S37. Dit kon echter niet worden aangetoond. In dat geval zou de greppel licht
moeten afbuigen, wat in vlak niet kon worden waargenomen.

figuur 53: Coupe op greppel S306, met aanduiding van de diepte.

Greppel S58
In WP2, meer bepaald in het zuidelijke deel, is een kort segment van een mogelijk greppel
aangetroffen. Het spoor heeft een oostwest oriëntatie en kon slechts over 3m worden gevolgd. In
coupe was het spoor ca. 8cm diep bewaard. De relatie met de overige greppels kan niet worden
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gemaakt, maar misschien is het niet toevallig dat het kleine stukje quasi dezelfde oriëntatie heeft. De
afstand tot de greppel in WP1 bedraagt 34m, exact het dubbele van de afstand tot de andere gracht.

Greppels S146, S158, S69
In dezelfde werkput, tegen de Kasteelstraat, werd een kluwen van sporen waargenomen. Gezien in
vlak 1 (55,9m TAW) geen scherpe aflijningen aanwezig waren tussen de sporen onderling, werd een
tweede vlak aangelegd.
Tegen de werkputrand werd wel al een greppel/gracht vermoed in het eerste vlak, wat ook in het
tweede vlak beter tot uiting kwam. Deze werd S69 benoemd. De greppel kon niet in zijn volledige
breedte worden onderzocht, omwille van zijn ligging tegen de rand van het voetpad. De maximale
diepte die kon worden geregistreerd is 15cm,maar dit gebeurde wellicht slechts op de rand van de
gracht. In het verlengde van S69 bevond zich S166. Deze gracht vormde een voorzetting van de
gracht/greppel die in oorsprong de Kasteelstraat begrensde.
Ook twee andere ‘lijnvormige sporen’ in vlak 1 waren vermoedelijk greppels. Ze werden benoemd als
S74 en S76. De relatie met de vele kuilen in deze zone was echter nog niet duidelijk. In een tweede
vlak werden deze greppels respectievelijk S146 en 158 benoemd. S146 leek overheen de verschillende
kuilen heen te gaan, maar was amper 10cm diep (ten opzichte van vlak 2). S158 was dan weer ca.30
diep, waardoor het mogelijk eerder een langwerpige kuil betreft, gezien deze niet verder doorloopt
naar het noorden toe.
Uit S69 werden 13 fragmenten verzameld. Het betreft grijs en rood gedraaid aardwerk, evenals twee
fragmenten steengoed. Als vormen werden pannen en kannen/kruiken herkend. Uit S146 komen 55
stukken, voornamelijk grijs gedraaid en in minder mate rood aardewerk. Als vormen zijn de teil, kom,
kan/kruik, kookkan en pan herkend. Uit S158 werden 28 fragmenten verzameld in zowel grijs als rood
aardewerk. Als vormen werden papkommen en een kan herkend. Daarnaast werden nog 2 stukken
dierlijk bot ingezameld, beide afkomstig van rund.
Het aardewerk geeft voor beide greppels geeft een datering in overgang van de late middeleeuwen
naar de nieuwe tijd (ca. 1400 - 1600).
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figuur 54: Werkput 2, vlak 2, zuidelijk deel. Doorheen een reeks kuilen konden twee greppels worden waargenomen.

Algemene interpretatie
Tijdens het onderzoek zijn minstens 2, mogelijk 3 parallelle greppels aangetroffen met een oost-west
oriëntatie. Deze oriëntatie is op het eerste gezicht onverwacht gezien het terrein voornamelijk een
zuid-noord helling kent. Vermoedelijk betreft het hier een indeling in langere stroken (zogenaamde
‘repels’). Elke strook was ca. 17m breed. Er kon geen link worden gelegd met eventueel oude
middeleeuwse oppervlaktematen zoals de ‘dagwand’ (ca. 0,3h).
Hierbij dient een bijkomende kanttekening te worden gemaakt: evengoed gaat het om een Romeinse
indeling van het land. Een Romeinse ‘actus’ is 35,5m. Deze maat kan als basis zijn gebruikt voor de
aanleg van de greppels. Het middeleeuws aardewerk kan hierbij als intrusief worden beschouwd.
De relatie tot de Oodtmoetsgracht (zie lager) was niet duidelijk. Op de plannen wordt weergegeven
dat de gracht jonger is. Maar in werkelijkheid was de overgang moeilijk zichtbaar. Over de datering is
er weinig duidelijkheid. Gezien de eerder sterk uitgeloogde vulling, kan worden verondersteld dat het
pre-middeleeuwse greppels betreft. Het aardewerk eruit beweert echter het tegendeel.
Tegen de Kasteelstraat wijzen twee, mogelijk drie parallelle greppels op een begrenzing (en
afwatering) van deze straat in overgang van de late middeleeuwen met de nieuwe tijd.
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4.2.3 Grachten
Op twee locaties zijn grote grachten aangesneden en onderzocht. Ten eerste in de noordelijke zone
van WP3, en ten tweede in WP4. Ze worden eerst apart beschreven, waarna de interpretatie volgt.

Grachten in WP4
Gezien de vrij grote diepte en beperkte ruimte waarbinnen het onderzoek diende te gebeuren, was
het niet mogelijk alle sporen goed te interpreteren. Toch konden verschillende fases van een grote
gracht geregistreerd worden.
Het maaiveld op dit perceel bevond zich gemiddeld op ca. 57,50m TAW. De uitgraving gebeurde op
enkele plaatsen tot een diepte van 2 tot 3m.
Beschrijving
Het meest oostelijke spoor, S334, tekende zich af op 55,75m TAW af als een oost-west gerichte grijze
verkleuring die richting het zuiden leek af te draaien. Door de aanwezigheid van een dwarsmuur en de
beperkte breedte van de werkput was het niet mogelijk deze nader te onderzoeken. Tegen de korte
zijde van de putwand werd het profiel opgeschoond en geregistreerd als P401. Hierbij werd duidelijk
dat het spoor hoe dieper, hoe smaller werd, waardoor de interpretatie als gracht plausibel leek. Dit
spoor werd ook tijdens het proefsleuvenonderzoek waargenomen en eveneens geregistreerd als een
‘gracht’.
Uit dit spoor werden slechts een stukje grijs gedraaid aardewerk, een fragmentje Rijnlands aardewerk
en een stukje bot gerecupereerd.

figuur 55: Zicht op de mogelijke gracht S344 en aanduiding van de locatie waar P104 werd gezet.
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figuur 56: Profiel 401: Het puinig pakket is de aanlegsleuf en fundering van een recente muur. Daaronder bevindt zich zeer
vaag de aanzet van de gracht S334, welke ook nog deels in het vlak aanwezig was.

figuur 57: Coupe op de gracht S344 tijdens het vooronderzoek. De vage uitgraving van de gracht wordt in stippellijn
weergegeven.
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Een tweede, meerfasige gracht kreeg tijdens de registratie verschillende spoornummers. Tijdens de
verwerking werden ze gebundeld en benoemd als ‘structuur 1’. Hiertoe behoren de spoornummers
335, 339, 340, 348. Wat volgt is de wijze van uitgraven en registratie van deze gracht:
Centraal in WP4 tekende zich een vage blauwgrijze verkleuring af (S339), met daarin een iets
donkerdere kuil (S338) (vlakhoogte op 55,79m TAW). In de kuil zelf bevond zich het volledige skelet
van een paard. De kuil was duidelijk van een latere periode dan de gracht die hieronder verder wordt
besproken.
S339 daarentegen was net als gracht S334 erg vaag en kende een zeer onscherpe aflijning. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek werd op dezelfde hoogte een gracht en greppel aangesneden. Dit is een
belangrijk gegeven voor de interpretatie van het geheel, waar later wordt op terug gekomen.
Om duiding te krijgen op S339 werd er onmiddellijk dieper afgegraven. Dit leverde op dit dieper niveau
in eerste instantie de natuurlijke bodem op, waarna het lichtgrijze pakket zich opnieuw aftekende
(S335). Het spoor bleek dus steeds dieper te lopen naar het westen toe, waardoor kon worden
aangenomen dat het de aanzet van een gracht betrof. Door de aanwezigheid van een funderingsmuur
werd een stukje van 50cm niet afgegraven.
In het meest westelijke deel van WP4, gelegen tussen twee funderingsmuren, werd geopteerd om
onmiddellijk te verdiepen tot zicht werd verkregen op de gracht, zowel in het profiel als in het vlak. Op
een diepte van ca. 2m onder maaiveld (d.i. ca. 54,5m TAW) viel het spoor uiteen in twee aparte
grachten (S341 en S340). Gezien de grote diepte gebeurde de registratie snel, en vanuit de kraanbak.
Hierdoor was het niet mogelijk om een mooie doorsnee van beide grachten te bekomen. Het was
duidelijk dat S340 ouder was dan S341.
S341 vertoonde als oudst geregistreerde laag een donker sterk humeus pakket, waarop een
puinpakket was gestort. Er kon maar weinig informatie gewonnen worden over S341. In de aanzet van
een proefsleuf die in het verlengde van WP4 was aangelegd, werd de gracht niet aangesneden. Dit
wijst erop dat deze veel minder breed was dan de oudere fase. De breedte wordt geschat op hooguit
4m op een diepte van ca. 1m. De vondsten uit de bovenste, puinige laag bestond uitsluitend uit
witbakkend aardewerk, daterend uit de 18de eeuw.
Na registratie van deze coupe werd dit deel van de werkput gedicht en besloten om de gracht S335
(die gelijk kon worden gesteld als S340) verder te verdiepen om zo veel mogelijk informatie te
vergaren.
Het diepste punt werd bereikt op ca. 2,8m onder het huidige maaiveld. De gracht had in coupe een
gelaagde, maar vrij steriele lemige vulling. Gezien de vele ophogingspakketten op deze vulling en de
moeilijkheid bij de registratie is het onmogelijk te bepalen hoe diep in oorsprong de gracht was
uitgegraven (ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld, dat niet kon worden vastgesteld). Vast
staat dat deze minstens 1,5m diep moet zijn geweest (d.i. de dikte van de originele grachtvulling).
Daarboven bevonden er zich puinpakketten.
Tijdens het machinaal laagsgewijs verdiepen werden geen vondsten aangetroffen.Onderaan de gracht
S340 werd wel een monster genomen voor pollenonderzoek (M31) en in functie van macroresten
(M32).
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S339

figuur 58: Detailplan van deze zone met aanduiding van de coupes. Projectie op de GRB.

figuur 59: Zicht op het verdiept uitgraven van de WP2. Op de achtergrond S339, één van de grachtfases. Ter hoogte van
S335 werd de gracht maximaal verdiept en geregistreerd.
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figuur 60: Zicht op de aanzet van de twee grachten. Op dit niveau werden beide sporen, S340 en S341 in vlak ingemeten
(54,49m TAW).

figuur 61: Verdiepen van S335. Op een diepte van 2,8m onder maaiveld werd de onderzijde van de gracht bereikt.
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figuur 62: Staalname van de grachtvulling
S335.

Samenvattend kan worden gesteld dat minsten vier verschillende grachten zijn aangesneden. Van de
meest oostelijke gracht blijft het racé vaag en lijkt de gracht (of greppel) zich net ter hoogte van de
werkput te draaien van noord-zuid richting naar oost-west. Mogelijk betreft het hier een
middeleeuwse perceelsgrens.
De overige sporen kunnen worden verdeeld een in gracht met een vrij recente vulling (S341), en een
oudere, meerfasige gracht (S340, 335 en 339).
De meest recente kan worden gelinkt met de zogenoemde Oodtsmoetgracht. Van deze
postmiddeleeuwse gracht is geweten dat hij de percelen van de toenmalige Nederstraete (de huidige
Heldenlaan) scheidde van de percelen gelegen aan de Casteelstraete.14 Het materiaal uit deze gracht
bewijst wat in de bronnen wordt vermeld: In 1791 zou wegens de stank de gracht zijn dichtgeworpen.
De gracht werd blijkbaar niet voor niks ‘Zwarte Gracht’ genoemd.15 De oudste kan gezien de dimensies
worden beschouwd als een voorloper van deze gracht.

14
15

WATTE, 1986.
WATTE, 1986
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Grachten in WP3
Het noordelijke deel van WP3 werd aangelegd tussen de funderingsmuren van de voormalige
gebouwen. Vlak 1 werd geregistreerd op een diepte van 54,5m TAW (het maaiveld bevond zich op
56m TAW). Naast enkele vage ‘kuilen’ kon de gracht worden onderscheiden. Hierbij zijn twee vullingen
geregistreerd: S270 en S276. Parallel daarmee, maar voor een groot deel buiten de werkput, liep een
langwerpig spoor S269. Het doet vermoeden dat het eveneens de vulling van een gracht betrof.
De coupe op de gracht werd benoemd als P301. De registratie gebeurde vanaf het maaiveld, wat een
duidelijk beeld gaf van de diepte van deze gracht. Het diepste punt werd opgetekend op een diepte
van 2,4m (ca. 53,0 m TAW). De vulling van de gracht bestond uit een resem lagen en pakketten in grijze
en blauwgrijze tinten die zeer moeilijk van elkaar te scheiden waren. Ook doordat het profiel
trapgewijs werd aangelegd, bleven overgangen tussen verschillende pakketten zeer vaag.
Terwijl op terrein eerder horizontale pakketten werden herkend, lijken er toch meerdere komvormige
uitgraving te onderscheiden in het profiel. Dit wijst op het herhaaldelijk heruitgraven van de gracht.
Het vage onderscheid tussen de verschillende pakketten is wellicht deels te wijten aan het feit dat de
coupe niet dwars maar eerder (ongewild) eerder schuin in de bocht van de gracht werd gezet (zie
lager). In het noorden bevonden zich de meest puinrijke opvulpakketten (S274 en S269). Mogelijk komt
deze vulling overeen met de laatste dichtwerping, zoals ook in WP4 werd waargenomen, al bevat de
vulling minder puin. Uit deze meest recente vulling werden voornamelijk vondsten verzameld die
eerder in de 16de of 17de eeuw kunnen worden gedateerd. Van de 11 fragmenten zijn er 6 vervaardigd
in rood aardwerk, daarnaast komt ook aardewerk uit Bouffioulx en Siegburg voor.
De overige grachtfases waren zoals gezegd opgevuld met vrij steriele leem. Ze werden genummerd als
SS270, 271, S272, S273 en S276. Slechts vijf vondsten werden gerecupereerd uit deze sporen. Het gaat
om zowel grijs gedraaid, rood gedraaid aardewerk, als steengoed (meer bepaald Langerwehe).
Daarnaast werd ook een stuk van een oude rioolbuis ingezameld. Het geheel laat voor deze zone een
datering toe in de late middeleeuwen, zoals ook al tijdens het proefsleuvenonderzoek werd
vastgesteld.
Onderaan de gracht werd een pollenstaal genomen (M22).16 Dit staal werd na een waardering
weerhouden voor verdere analyse. Waardering en analyse werden uitgevoerd door RAAP Nl.
De waardering van dit staal wees op een hoog aantal stuifmeelkorrels van granen en grassen, en
opvallend weinig pollen van bomen en struiken. Na de analyse werd het pollenspectrum als volgt
onderverdeeld:17
Grasland: 42,2%
Bomen: 6%
Granen: 13,5%
Water- en oeversoorten: 2,4%
In het analyserapport merkt de auteur op dat het aantal boompollen opmerkelijk laag is, en het
aandeel granen dan weer opvallend hoog. Op basis van de resultaten wordt verondersteld dat het een
droge gracht betrof (want weinig waterminnende planten), waarbij er mogelijk dorsresten of een deel
van een oude akkerlaag zijn in terecht gekomen. De quasi afwezigheid van boompollen wijst alvast op
een erg open landschap.
16

VAN RIJN & VAN DER VEEN, 2019

17

VAN RIJN ET AL., 2019
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Daarnaast werd het staal M23 gewaardeerd in functie van macroresten. Het staal bevatte echter geen
resten zoals zaden of pitten waardoor het niet geselecteerd werd voor een verdere analyse. Wél werd
er houtskool in teruggevonden. Dit zou voldoen voor het uitvoering van een eventuele C14-datering.

figuur 64: Profiel 301: zicht op de coupe op gracht S270/S276 (in het totaal 6mlang). Enkele verschillende vullingen zijn in
witte stippellijnen aangeduid.

In de zone ten zuiden van het hierboven besproken P301 werd de gracht geregistreerd in het eerste
vlak (ca. 55,1m TAW), en benoemd als S292. De aflijning was erg diffuus ten opzichte van de natuurlijke
bodem en omliggende sporen. Gezien de nabijheid van de perceelsgrens was het niet mogelijk zicht te
krijgen op de volledige breedte. Om de gelaagdheid na te gaan werd een coupe gezet. Er werden
verschillende lagen geregistreerd, waarbij de onderste inspoelingslensjes vertoont (figuur 65).
Het materiaal uit S292 betrof 6 fragmenten aardewerk, waarvan 5 grijs gedraaid (afkomstig van een
teil en een kogelpot) en één oxiderend gebakken scherf met loodglazuur. Dit weinige aardewerk laat
algemene datering in de late middeleeuwen toe. Daarnaast werd ook een femur van een middelgroot
dier ingezameld, evenals een fragment van een sterk verweerde vloertegel.
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figuur 65 WP3, S292, gedeeltelijke coupe op de grachtvulling. Links bevindt zich kuil S304.

De gracht werd slechts over een deel van WP3 geregistreerd. Door een verstoring en aanwezigheid
van greppels en kuilen was het moeilijk om het zuidelijke deel duidelijk af te lijnen. Bij het verdiepen
van dat zuidelijke deel nabij de spoor S313 naar vlak 2 tekende de gracht zich zeer scherp en rond af.
Mogelijk bevond zich hier ook een kuil maar werd deze als dusdanig niet herkend in het vlak. Gezien
werd aangenomen dat het de rand van de gracht betrof werd deze niet verder onderzocht.
Vermoed wordt dat de gracht in het centrale deel van WP3 een licht NW-ZO oriëntatie heeft. Men gaat
ervan uit dat het dezelfde brede gracht betreft als deze die werd aangetroffen in WP4. In WP3 kan niet
in rechte lijn kan worden verbonden met de oude grachtfase in WP4. Dit komt mogelijk enerzijds
doordat de gracht in WP4 op een dieper niveau werd geregistreerd (wanneer deze al veel smaller is),
en anderzijds er een vergraving gebeurde (ter hoogte van WP4) door de tweede fase waardoor de
buitenste vulling van de eerste grachtfase niet meer zichtbaar was. De tweede fase met recente vulling
werd echter niet in WP3 aangetroffen. Daardoor wordt er vermoed dat deze een licht ander verloop
kende dan de oudste fase van de gracht.
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Algemene interpretatie van de grachten
De zogenaamde Oodtmoetsgracht werd zowel centraal binnen het bouwblok HeldenlaanKasteelstraat aangetroffen, evenals parallel aan de Neerhofstraat. Het treffen van deze grachten is niet
geheel onverwachts want het verloop was reeds gekend uit de historische bronnen.
Er konden twee grote fases vastgesteld worden. De oudste betreft een brede gracht. Het is moeilijk te
bepalen hoe breed deze in oorspronkelijk was. Verschillende vullingen wijze op heruitgravingen
waarbij de ligging licht wijzigde en waardoor de gracht in vlak breder lijkt dan dat op een wel bepaald
moment effectief het geval was. In vlak (WP4) kon een totaalbreedte van ca. 14m worden
geregistreerd. In de coupe (WP3) werd een doorsnede van 6m opgemeten. Deze doorsnede geeft
echter een verkeerd beeld gezien deze wellicht in de bocht van de gracht werd gezet. Onderstaand
plan geeft een gereconstrueerd verloop weer van de gracht, waarbij enkel rekening werd gehouden
met de oudste (gefaseerde) gracht. In het noorden, nabij de Neerhofstraat, bevond het diepste punt
zich op ca. 53,8m TAW (ca. 2m onder het maaiveld). In het zuidelijk deel werd het diepste
waargenomen punt opgetekend op ca. 54,5m TAW. Het is duidelijk dat de bodem van de gracht de
helling volgde.
De vulling van deze oude (meerfasige) gracht is zeer steriel en bevat nauwelijks vondsten. Een datering
van de aanleg van deze fase was niet mogelijk, maar op basis van het weinige aardewerk in de bovenste
vulling lijkt één van de laatste opvulfases in de late middeleeuwen plausibel te zijn. De aanleg van deze
gracht moet dus in of vóór deze periode hebben plaatsgevonden. De pollen onderaan de gracht wijzen
op een open omgeving waarin weinig bomen stonden. Het betrof een droge gracht gezien er
nauwelijks pollen van waterminnende planten zijn aangetroffen. De onderste en dus oudste vulling
van de gracht gebeurde met grond waarin heel wat stuifmeelkorrels van granen in voorkomen. Een
mogelijke verklaring is dat de gracht opgevuld geraakte met grond afkomstig van een akkerlaag.
Daarbij werd mogelijk tijdens het heruitgraven de grond van naast de gracht (wellicht een akker)
rechtstreeks in de gracht gedumpt. Een mogelijke interpretatie voor de aanleg en doel van deze gracht
kan worden gezocht in de afbakening en begrenzing van Zottegem in zijn beginfase.
De gracht werd op een bepaald moment volledig heraangelegd. Eigenaardig is dat dit ter hoogte van
WP4 gebeurde ten westen van de oorspronkelijke gracht, en in WP3 ten oosten van de gracht. Op dat
moment deed de gracht vermoedelijk niet echt meer dienst als begrenzing van de vrijheid, maar eerder
als grens tussen de percelen van de Heldenlaan, en deze gelegen aan de huidige Kasteelstraat.
Vermoed wordt dat de nieuwe gracht in de loop van de 16de of 17de eeuw werd uitgegraven, en dit in
het kader van uitbreiding van de vrijheid naar het westen toe. Naast functie als terreinafbakening deed
deze ook dienst als drainerende geul voor de afvoer van water en, als we de bronnen er op naslaan
blijkbaar ook als dumpzone voor afval.18 In 1791 werd uiteindelijk besloten om het geheel te dempen.
De achtererven van zowel de Heldenlaan als de Kasteelstraat wonnen op die manier wat grond.
Deze tweede fase van de gracht wordt gelinkt met de perceelsgrens zoals deze in het midden van de
19de eeuw op kadastrale plannen zijn weergegeven. Ze liep in oorsprong vanuit een vijver van op de
hoek Markt en de huidig A. Scheirisstraat, achter de percelen door richting de Neerhofstraat. Daar
boog ze af om parallel met deze straat richting Kasteelstraat te lopen. De gracht waterde uiteindelijk
af in de ‘Scheidsbeek’, de grens tussen Zottegem en Strijpen.

18

WATTE, 1986
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figuur 66: Hypothetische ligging van de gracht zoals waargenomen tijdens het archeologisch onderzoek. Projectie op het
huidige kadasterplan. Bij de laatmiddeleeuwse gracht wordt rekening gehouden met de vele heruitgravingen, waardoor
deze erg breed lijkt. Voor de 18de-eeuwse fase kan men zich enkel baseren op de sporen van WP4 en de perceelsgrens.
Eventueel onderzoek op andere percelen zal dit verloop al dan niet bevestigen. (bron: agiv.be)
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4.2.4 Laatmiddeleeuwse kuilen in allerlei soorten en maten
Van de in totaal 346 sporen zijn er 224 als ‘kuil’ benoemd. Dat is zo’n 65% van alle sporen. Het groot
aandeel aan ‘kuilen’ was tijdens het vooronderzoek al opgemerkt.
Ze bevinden zich verspreid over het hele onderzochte gebied, maar er was duidelijk een concentratie
in WP2 nabij de Kasteelstraat.
De kuilen varieerden vrij sterk in afmeting, zowel in vlak als in diepte. De vulling is vaak vrij homogeen,
zelden vaag gelaagd, en bestaat uit grijze leem met wat houtskoolspikkels, weinig fijn bouwpuin
(spikkels baksteen, wat leisteen en kalkmortel) en soms met wat aardewerk of andere vondsten.
Stratigrafische bevonden ze zich onder de recente tuinlaag, maar door de bodemkundige
verbruiningshorizont waren ze vaak pas op een wat dieper niveau duidelijk zichtbaar.
Het weinige materiaal laat toe deze kuilen voornamelijk in de overgang van de late middeleeuwen met
de nieuwe tijd te dateren, grosso modo tussen ca. 1400 tot 1600. Gezien het vaak om erg weinig
materiaal gaat, is in de meeste gevallen geen nauwkeurige datering meer mogelijk.
Het lijkt weinig relevant om al deze kuilen één voor één te bespreken en te beschrijven. Er werd voor
gekozen om de drie clusters kort te bespreken en te illustreren aan de hand van enkele foto’s, waarna
een aantal kuilen meer in detail worden besproken. Deze specifieke kuilen sprongen in het oog wat de
vulling, diepte of vondsten betrof.

Kuilen in werkput 1
In het noorden bevond zich een cluster met een 15-tal kuilen die voornamelijk naast elkaar waren
gelegen, of waarvan de oversnijding slechts gering was, en/of vaak niet duidelijk in vlak. De vulling was
in de meeste gevallen homogeen, grijs van kleur en lemig van textuur. Buiten hier en daar wat
houtskool, een brokje baksteen en wat kalkmortel, bevatten ze nauwelijks vondsten. De meeste kuilen
waren ca. 30cm diep. Sommige bleken iets dieper te zijn uitgegraven.
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figuur 67: Zicht op de kuilencluster in het noorden van WP1.

figuur 68: Coupe op de kuilen S228 en S212.
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figuur 69: Coupe op de ondiepe kuilen S219 en S221. S221 lijkt eerder een restant van een laag te zijn ipv een kuil.

figuur 70: Doorsnede op de kuilen S225, S226, S231.

Kuilen in werkput 2
In het zuidelijke deel van deze werkput werd reeds op het eerste vlak een groot aantal kuilen
waargenomen. Deze in het oosten lagen voornamelijk gescheiden van elkaar, zonder of zelden met
een oversnijding. Dit in tegenstelling tot de kuilen in het westen. Door het kluwen aan kuilen was het
onmogelijk om in het eerste aangelegde vlak de verschillende sporen van elkaar te onderscheiden. Het
geheel werd als sporen 74, 75 en 76 benoemd, met daarin hier en daar nog enkele afzonderlijke
lagen/kuiltjes. Pas bij de aanleg van het tweede vlak werd duidelijk dat S74 een (zeer ondiepe) greppel
(S146) was waaronder verschillende kuilen waren gelegen. De kuilen werden allen gecoupeerd.
Sommige waren tot 80cm diep, andere nauwelijks 20cm. Een langwerpig spoor (S158) werd als greppel
geïnterpreteerd, maar evengoed betreft het een lange kuil. Al deze sporen bevonden zich langs de
gracht S69, een gracht die wordt beschouwd als de afbakening van de voorloper van de Kasteelstraat.
Het groot aantal kuilen liep verder door naar het noorden. Onder en tussen de resten van het
voormalige gebouw bleef het aantal kuilen erg hoog. De meesten tekenden zich zeer duidelijk af in de
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lemige bodem. Enkel spoor S183 bleek geen duidelijke kuil en wordt hieronder meer in detail
besproken.

figuur 71: Overzicht van het zuidelijke deel van WP2, vlak 1. In de lichtbruine natuurlijke bodem tekenen zich duidelijk
grijze kuilen af.

figuur 72: Doorsnede van kuil S57, met een dieper uitgegraven helft (S104)
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figuur 73. Uitzonderlijk diepe kuil in de zuidoosthoek van WP2. Deze gaat in tegenstelling tot vele andere tot 1m diep.

figuur 74: WP2, vlak 2: zicht op een aantal grote kuilen (grijze tot donkergrijze vlekken) tussen funderingen.
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figuur 75: Coupe op kuil S180 (vanaf vlak 2).

figuur 76: Coupe op kuil S176, vanaf vlak 2. Op de achtergrond bevind zich het profiel P202.
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figuur 77: Coupe op S188 (vanaf vlak 2). De vulling is scherper en lijkt jonger.

Opmerkelijk voor deze zone - in vergelijking met alle andere zones - is het hoog aantal metaalslakken
dat werd ingezameld. In bijna alle kuilen werden ze aangetroffen. Vaak slechts één, maar in enkele
gevallen soms 8 stukken. Om na te gaan binnen welk proces van metaalbewerking deze zich situeren,
werd besloten ze meer in detail te laten analyseren. Dit gebeurde door G. Boreel (RAAP Nl). Het
volledige analyserapport kan worden geraadpleegd in de bijlage.
Het blijkt om voornamelijk smeedslakken te gaan. Deze slakken ontstaan wanneer van vervuilingen in
het ijzer wordt uitgesmolten. Dit gebeurt in de smeedhaard.
In het rapport wordt hierover het volgende gezegd:
“Samen met een deel van het ijzer en de vervuilingen vormt deze flux een ijzersilicaat, dat als slak
uitvloeit. Deze smeedslakken (hier slak algemeen) zijn vaak grillig van vorm, heterogeen van
samenstelling, magnetisch en hebben een roestig uiterlijk. Een karakteristieke smeedslak is de
smeedhaardslak. Deze vormen zich aan de wand van de smeedhaard, direct onder de luchtinlaat en
lopen soms uit tot op de bodem van de haard. Ze hebben een plano-convexe of concavo-convexe
doorsnede. Ook deze slakken hebben een heterogene samenstelling en bestaan uit geoxideerd ijzer,
ijzersilicaat, zand, leem, houtskool en as. Smeedhaardslakken van voor de nieuwe tijd zijn vaak niet
groter dan circa 15 cm in doorsnede.”
Het lijkt er sterk op dat in de omgeving een smid aanwezig was, of dat het afval van de ijzerproductie
hier ooit werd gestort en verspreid over dit deel van het terrein is terechtgekomen.
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Figuur 78: Metaalslakken verzameld uit de kuilen in WP2.

Kuilen in werkput 3
Zonder strakke scheiding te kunnen maken tussen zones met, en zones zonder kuilen, kan het centrale
deel van WP3 worden beschouwd als een zone met ‘een hogere densiteit’. Het gaat om een 20-tal
kuilen van verschillend formaat. Enkele zijn duidelijk overheen de oude greppels S311/S312 gegraven.
Ook ten opzichte van de laag S292, de vulling van de gracht, zijn de kuilen jonger.
In het totaal zijn zowat 160 fragmenten uit deze kuilen verzameld. Het gaat voornamelijk om klein
stukjes aardewerk, en in veel mindere mate om dierlijk bot en wat metaal. Het aardewerk uit alle kuilen
wees op een datering in de late middeleeuwen met overgang in de nieuwe tijd (ca. 1300 tot 1600).
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figuur 79: WP3, vlak 2. De vele kuilen hebben in de meeste gevallen een wat meer donkergrijze vulling.

figuur 80: Voorbeeld van een doorsnede van een kuil (S310).
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figuur 81: In WP3 werd plaatselijk een 2de vlak aangelegd om beter grip te krijgen op een cluster kuilen. Wat in vlak 1
geregistreerd was als S313, viel in vlak 2 uiteen in sporen S325 tem S329.

figuur 82: Voorbeeld van een coupe op kuil S320.
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figuur 83: Voorbeeld van een coupe op een kuil met wat gelaagde vulling (S303).

figuur 84: Coupe op kuil S317 vanaf het maaiveld.
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figuur 85: Werkzaamheden tijdens het machinaal couperen van de verschillende kuilen in WP3.

In het zuidelijke deel van WP3 bevonden zich eveneens een 20-tal kuilen die over het algemeen wat
kleiner waren dan deze in het noorden. De vulling was echter erg gelijkaardig. De kleinste sporen die
werden aangeduid bleken achteraf natuurlijk van aard. Hieronder volgen enkele afbeeldingen van
kuilen in deze zone.

figuur 86: Doorsnede van kuil S262
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figuur 87: Coupes op kuilen S266 en S265.

Kuil S303 - mondharpje
Beschrijving
Deze rechthoekige kuil in WP3 (met evenwel een kleine uitstulping) mat 2,3m op bijna 4m. Zowel in
het vlak als in de coupe bleek de opvulling gelaagd te zijn. De kuil was met een quasi vlakke bodem
uitgegraven en was ca. 65cm diep ten opzichte van het aangelegde vlak.
Vondsten
Naast 7 stukjes aardewerk, die de kuil tussen 1200 en 1400 dateren kwam er ook een erg opmerkelijk
vondst tevoorschijn, namelijk een mondharp. Deze was niet volledig. Het kleine lamel dat op een
beugel was bevestigd, was niet meer aanwezig.

figuur 88: Voorbeeld van een coupe op een kuil met wat gelaagde vulling (S303).
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figuur 89: laatmiddeleeuwse mondharp uit kuil S303.

Kuil S299 - Diepe kuil met gelaagde vulling
Beschrijving
Deze kuil WP3 onderscheidde zich omwille van zijn grotere afmetingen van de overige kuilen. In vlak
was deze ovaalvormige kuil ca. 3m op 2,5m. In doorsnede werden twee kuilen onderscheiden waarbij
S299 deels door kuil S330 was heen gegraven. Evengoed gaat het om een onregelmatig uitgegraven
kuil die in verschillende fases (al dan niet snel opeenvolgende fases) werd gevuld.
Vondsten
De vulling bevatte ook wat meer vondsten dan de andere kuilen. Het gaat bijna uitsluitend om rood
aardewerk. Ze fragmenten behoren tot de vormen kan/kruik, voorraadpot, teil, kamerpot, bord en
papkom. Daarnaast werden een middenvoetsbeen van een rund, een schedelfragment van een varken
aangetroffen, evenals een nagel uit de vulling gehaald. Op basis van de datering wordt de vulling van
deze kuil tussen 1500 en 1600 geplaatst.
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S299

S330

figuur 90: Coupe op de kuil S299, waarbij kuil S330 werd doorgraven. De grens was zeer vaag, en de vraag moet worden
gesteld of het niet één kuil met verschillende vullingen betreft.

figuur 91: Greep uit het aardewerk uit kuil S299 (V356);
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Kuil S295 - Dump van huishoudelijk afval
Beschrijving
Een ovaalvormige kuil met een lengte van ca. 1,5m bevatte centraal een opvallende vulling. De
aanwezigheid van opmerkelijk veel aardewerk in deze houtskoolrijke kuil vereiste handmatig
onderzoek, waarbij met veel detail kon worden geregistreerd. De kuil van bijna 80cm diep vertoonde
een gelaagde vulling. Een grijzer lensje onderaan werd afgedekt door een pakket verzette natuurlijke
bodem waarop opnieuw een bruingrijs pakket rustte. Uit al deze lagen werden wat vondsten
uitgehaald, maar het merendeel is afkomstig van de houtskoolrijke laag die als laatste vulling in deze
kuil werd gedumpt. Zeer opmerkelijk was een quasi volledige grape.

figuur 92: Zicht op de doorsnede van kuil S295. De gelaagdheid zoals beschreven in de tekst is duidelijk zichtbaar.
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figuur 93: Kuil S295: zicht op de omgekeerde grape in de kuil

figuur 94: Detail van de concentratie aan vondsten tijdens het couperen van de kuil S295.
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Vondsten
In het totaal zijn er 126 scherven handmatig uit de vulling verzameld. Ze werden per helft en per laag
ingezameld. Het gaat om zowel rood als grijs aardewerk. Enkele scherven zijn importwaar en behoren
tot de technische groep van het steengoed. Wat de vormen betreft gaat het om fragmenten van
drinkkannen, teilen, grapes, papkommen, een vetvanger en een olielamp. Op een groot deel waren
gebruikssporen zoals slijtage en roet aanwezig. Op basis van het aardewerk was het mogelijk om de
kuil in de 15de eeuw te dateren. Het gaat duidelijk om huishoudelijk afval.
Voor het dierlijk bot zijn 26 fragmenten handmatig ingezameld waarvan 12 behoren tot de schedel van
een niet nader bepaald groot zoogdier. Slechts één fragment van een opperarm kan worden toegekend
aan de soort rund. De overige fragmenten konden na een eerste globale determinatie niet tot op soort
worden bepaald.
In de categorie bouwmateriaal zijn een twee baksteenfragmenten bijgehouden, evenals enkele
tegelfragmenten. Eén ervan had een afmeting van 11,5x11,5x1,5cm en was deels geglazuurd.
Wat het metaal betreft zijn er zijn enkel twee gesmede nagels aangetroffen in de vulling.
In natuursteen is een stuk gevonden waarvan verondersteld wordt dat het een deel van een kandelaar
betrof.

figuur 95: Greep uit het vondstenensemble uit kuil S295. (15de eeuw)
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figuur 96: geglazuurde tegel uit kuil S295.

figuur 97: Kop van een kandelaar (?) in kalksteen (zijaanzicht en bovenaanzicht).

Macrobotanisch onderzoek
Gelet op het groot aantal vondsten en het vele houtskool werd besloten in functie van kleine resten,
zoals kleine beenderen, maar ook zaden en pitten, stalen te nemen van deze afvallaag. Gezien deze
kuil op basis van het aardewerk vrij nauw kon worden gedateerd en ook de context is gekend (wellicht
huishoudelijk afval), werd besloten om een staal op de aanwezigheid van macroresten te laten
onderzoeken. Het onderzoek werd uitgevoerd door RAAP Botanie. Het volledige verslag kan worden
geraadpleegd in bijlage 4. Het aantal botanische resten was zeer talrijk. Honderden resten zijn
afkomstig van gebruiksplanten en meer dan 300 van wilde planten. Alle resten blijken verkoold. Voor
de gebruiksplanten gaat het in hoofdzaak om granen, waaronder broodtarwe, gerst en rogge. De
resten blijken al gedorst want kaf werd niet aangetroffen. Verder zijn ook resten van een hazelnoot,
erwten, en bonen aangetroffen.
De resten van wilde planten bestaan voornamelijk uit het akkeronkruid ‘wikke’. De combinatie van
wikkeachtigen en granen wordt vaker aangetroffen. Bij dergelijke contexten wordt verondersteld dat
het wellicht niet nodig werd geacht om de granen te ontdoen van de wikke en werden de
restproducten van het graan (stro ed.) samen als veevoeder gebruikt. Voor deze context gaat het
echter om een combinatie van graankorrels zelf en wikke. Daardoor gaat de hypothese van veevoeder
hier niet op. Er zijn oneindig veel mogelijkheden waarbij granen verbrand kunnen geraken. Een
mogelijke hypothese is dat de granen en de akkeronkruiden het restant zijn van een voedselvoorraad.
Opslagplaatsen werden voordat ze werden hergebruikt schoongebrand. Dit om schimmels te doden.
De resten zijn zo mogelijk resten van het schoonbranden van een opslag waarin graan werd
opgeslagen, maar waar er eerder ook bonen, gerst ed. gestockeerd zijn geweest.. De wikke, die niet
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giftig is, is eerder ongewild mee met het graan in de voorraad terecht gekomen. Evengoed gaat het
om het resultaat van een ongeluk tijdens de verwerken van granen voor consumptie. 19
Van keuken- of consumptieafval blijkt geen sprake te zijn gezien alle plantenresten verbrand zijn.

Interpretatie
De vulling van de kuil zelf wijst erop dat deze reeds voor een groot deel was gedempt alvorens men er
afval in dumpte. Het gaat vermoedelijk om een éénfasige afvaldump waarbij uit zowel het aardewerk
als de organische resten blijkt dat het algemeen huishoudelijk afval betreft, en geen specifiek
keukenafval. Hierbij werden naast resten van verkoolde basisproducten ook scherven van allerlei
gebruiksvormen aangetroffen. De hele inhoud kan worden geïnterpreteerd als afval dat in een
huishouden in het centrum van Zottegem werd bijeen ‘geveegd’ om net buiten het centrum in een kuil
te dumpen. Van afvalophaling was immers nog helemaal geen sprake.

Kuil S75 - Kuil met schedel
Vlakbij de gracht S69, gelegen parallel aan de Kasteelstraat, werd cluster van verschillende kuilen
benoemd als S75. Bij het verdiepen en couperen werd duidelijk dat het twee grotere kuilen betrof
waarvan de overgang erg vaag was. Net op die overgang werd een schedel en een deel van een
ruggengraat (de nekwervels) aangetroffen in vlak. Gezien de erg slechte bewaring werd dit pas
opgemerkt na het afgraven en opschonen van het vlak. Het was niet duidelijk of het menselijk of dierlijk
bot betrof, waardoor dit bot met de nodige voorzichtigheid werd vrijgelegd. Op basis van de tanden
en de schedelresten konden de resten aan een varken worden toegekend. Het betrof een eerder jong
exemplaar. Bij het vullen van de kuil werd aldus de kop van een varken mee in de kuil gedumpt.

figuur 98: Slecht bewaarde schedel en wervels in anatomisch verband in kuil S75. Na reinigen en analyse bleek het om de
resten van een jong varken te gaan.

19

Informatie verkregen door B. Cooremans (agentschap Onroerend Erfgoed)
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Kuil S65 - Een kamerpot
De quasi ronde kuil S65 bevond zich nabij de Kasteelstraat, aan de rand van de gracht die er werd
aangetroffen, en net naast het kuilcluster die er parallel mee was gelegen. Deze tekende zich zeer
duidelijk af in vlak en had een diameter van ca. 1,5m. De vulling was gelaagd, al was er geen scherpe
scheiding tussen de verschillende lagen waarbij wordt aangenomen dat deze quasi in één beweging
moet zijn gedempt.
Onderaan de vulling werd een kamerpot aangetroffen. De buik van deze pot werd jammer genoeg
geraakt tijden het couperen. De wand is versierd met bogen in witte slib. Dergelijke potten zijn typisch
voor de 15de eeuw.20
Het overige materiaal is zeer beperkt en sterk gefragmenteerd. Het betreft een stuk rood en grijs
aardewerk, een fragment Tefriet (een gesteente dat vaak voor maalstenen werd gebruikt), een
daktegel met perforatie (in functie van bevestiging), enkele metaalslakken, een stuk van een
onderkaak van een rund en een losse tand.

figuur 99: Uithalen van een quasi complete kamerput uit kuil S65. Deze werd jammer genoeg geraakt door de kraan tijdens
het couperen.

20

BEECKMAN ET AL., 2017. DE GROOTE ET AL., 2018, 230.
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figuur 100. WP2, S65. Een 15de-eeuwse kamerpot met slibversiering.

Kuil S159 - Een metalen pot
In de uiterste zuidwestelijke hoek van WP2 werd S159 geregistreerd. Dit spoor was in het vlak zeer
vaag en ten opzichte van de gracht S69 nauwelijks te onderscheiden. De vulling was vrij donker en
humeuzer dan de overige kuilen. Gezien de ligging in de hoek was het moeilijk duidelijkheid te krijgen
over dit spoor. Bij het opschaven van dit spoor kwamen metalen fragmenten aan het licht. Gezien de
broosheid ervan werden ze in blok gelicht en tijdens de verwerking verder opgeschoond. Het gaat
wellicht om fragmenten van wat ooit een koperen pot moet zijn geweest. Deze had een metalen band
bovenaan. De pot is verschillende maal opgelapt. Dat bleek duidelijk uit stukken metaal met
klinknagels. Gezien de sterke fragmentatie en de broosheid was het niet mogelijk deze pot verder te
reconstrueren.
Naast deze opmerkelijke vondst werd er ook meer aardewerk aangetroffen dan in de meeste andere
kuilen. Het gaat om 56 stuks, waarvan 27 toebehorend aan eenzelfde grape. Het gaat voornamelijk om
rood aardewerk afkomstig van papkommen, teilen en een bord. Er is ook wat steengoed aangetroffen.
Slechts 4 fragmenten zijn in grijs aardewerk vervaardigd. Het geheel kan worden gedateerd in de
overgang late middeleeuwen en de nieuwe tijd, globaal tussen 1450 en 1600.
Wat de overige vondstcategorieën betreft werd enkel nog een deel van een onderkaak van een rund
aangetroffen.
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Figuur 101: Fragmenten vaneen koperen pot met metalen band, afkomstig uit kuil S156. De vele klinknagels wijzen op
oplapwerk (ca. 1450 – 1600).

Figuur 102: Fragment van de koperen pot met oplapwerk.

Kuil S183 - 14de-eeuwse laag/kuil?
In het noorden van WP2 werd na de aanleg van het tweede vlak spoor 183 geregistreerd: een
onregelmatige laag met erg veel aardewerk. In eerste instantie werd gedacht dat het verschillende
89
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sporen/kuilen betrof, maar gezien er geen duidelijke grenzen tussen eventueel verschillende lagen
konden worden getrokken , werd dit spoor als één geheel geregistreerd, en de vondsten ook op die
manier ingezameld.
Tijdens het couperen van deze laag/kuil werden in het vlak verschillende kleinere kuiltjes
geregistreerd. Het betreft de onderkant van het grotere geheel en wijst erop dat het geheel
onregelmatig was uitgegraven. De kuil in zijn geheel was vrij ondiep. Dit komt wellicht deels omdat het
spoor pas werd geregistreerd op een diepte van 55, 7m TAW. Dat is 60cm dieper dan het eerste vlak
in deze werkput. Een groot deel werd dus bij de bouw van de recente huizen reeds vergraven.
In het totaal zijn er 152 fragmenten aardewerk ingezameld uit deze laag. Daarvan zijn 121 vervaardigd
in grijs aardewerk. Volgende vormen zijn aanwezig in dit ensemble: kom, teil, pan, vuurklok,
afvoerbuis, grape, voorraadpot. Twintig fragmenten behoren tot het rode aardewerk. Hierbij zijn de
vormen pan, kan/kruik en kom waargenomen. Elf fragmenten behoren tot de technische groep van
het steengoed. Het geheel kan zeer nauw worden gedateerd in de eerste helft van de 14de eeuw. Dit
betekent dat het een van de oudste dateerbare kuilen betreft.
In de categorie van het dierlijk bot zijn resten van rund, paard en varken aangetroffen. Het gaat daarbij
voornamelijk om fragmenten van de onderkaak en onderpoten. Daarnaast zijn nog wat
bouwmateriaal, wat metaalslakken en stukken natuursteen ingezameld.

figuur 103: enkele fragmenten aardewerk uit kuil S183 (eerste helft 14de eeuw).
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Kuil S113
Onder een 17de-eeuws afvalpakket (zie hoofdstuk 4.2.6) bevond zich een langwerpige kuil. Deze was
ca. 4m lang en 80cm breed. De vulling was sterk gelijkaardig als de kuilen S200 en S199, gelegen onder
een houten plateau (zie hoofdstuk 0), waardoor het vermoeden rijst dat deze alle gelijktijdig zijn
uitgegraven en opnieuw gevuld met vrij zuivere grond. Onderaan bevonden zich wat spoelbandjes.
Gezien de afdekking door het puinig en materiaal rijk pakket S14 is de vulling gereduceerd waardoor
de blauwgrijze kleur ontstond. De kuil werd bemonsterd door middel van een pollenstaal (M14) en 20
liter in functie van het onderzoek op macroresten (M15 en M16). Dit werd echter niet geselecteerd
voor verdere waardering en analyse. De vulling van dit spoor bevatte wat leisteen en baksteen brokjes.
31 fragmenten aardwerk konden worden onderverdeeld in de technische groepen rood en grijs. 14
fragmenten zijn toe te wijzen aan een rode kan (of kruik) met loodglazuur.
Ook dit ensemble kan in de overgang late middeleeuwen naar de nieuwe tijd worden gesitueerd (14de
tot 16de eeuw).

figuur 104: Coupe op de kuil S113.

figuur 105: Staalname in functie van stuifmeelonderzoek in kuil S113.
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Algemene interpretatie van de kuilen
Verspreid over het volledige terrein zijn meer dan 60 kuilen aangetroffen in allerlei formaten. Ze
werden bijna alle gekenmerkt door een zeer gelijkaardige vulling, waarin nauwelijks vondsten zaten.
De weinige vondsten wijzen op een datering op de overgang tussen de late middeleeuwen en de
nieuw tijd, globaal tussen 15de en 16de eeuw met hier en daar een ouder exemplaar in de 14de eeuw.
Op dat moment blijkt nog geen sprake van bewoning op dit terrein. Hierdoor wordt aangenomen dat
gebied buiten de bewoningskern van de Vrijheid Zottegem lag.
Voor het grootste deel van de kuilen gaat de interpretatie als leemwinningskuilen hier wellicht op. De
grond kan zijn gebruikt voor allerlei doeleinden, waaronder het gebruik voor de wanden van de huizen
in vakwerkbouw zeker een optie is. Deze kuilen werden voornamelijk gegraven langsheen de huidige
Kasteelstraat en de voorloper van de Oodtmoetsgracht. Dit wellicht in functie van het eigen gemak: de
grond kon zo gemakkelijker worden getransporteerd. Dit doet vermoeden dat langsheen de gracht een
weg(je) was gelegen. Enkele kuilen oversnijden de grachtvulling. De gracht -zo blijkt- is echter
meerfasig, en verplaatste zich nu en dan een weinig wanneer deze werd heruitgegraven. In dat geval
is het niet ondenkbaar dat een kuil doorheen de vulling van een oudere fase werd gegraven. We
spreken hier immers over gebeurtenissen in een tijdsperiode van meer dan 200 tot 300 jaar.
Bijna nergens werden onderaan in de kuilen spoelbandjes aangetroffen. De scheiding tussen de
natuurlijke leembodem en de vulling was over het algemeen vrij scherp. Dit wijst erop dat deze kuilen
vrij snel na het uitgraven zijn gedempt. Het lijkt plausibel dat dit gebeurde met grond van op het terrein
zelf, waarbij voornamelijk de oude cultuurlaag/ploeglaag in de kuilen is geworpen. Deze bovenste laag
zal immers niet zijn ontgonnen voor gebruik als bouwmateriaal of grondstof, gezien deze te veel
onzuiverheden bevatte. Dit verklaart enerzijds de grijze kleur, en anderzijds het sterk gefragmenteerde
materiaal in de kuilen. Slechts enkele vondsten wijzen op het dumpen van afval. Dit gebeurde onder
meer met een kamerpot nabij de Kasteelstraat, en blijkbaar ook met de kop van een varken. In kuil
S295 lijkt eenmalig het vuil van een huishouden in de kuil te zijn gestort. Dit afval uit een 15 de-eeuws
huishouden werpt een blik op de gewassen die toen werden geconsumeerd, waaronder broodtarwe,
gerst en rogge.
Ondanks dat de kuilen zelf weinig opmerkelijke vondsten bevatten en deze op het eerste gezicht weinig
informatie opleverden, noch deel uitmaakten van een bepaalde structuur, kan op basis van deze vele
uitgravingen wel een beeld worden gevormd van dit perceel tussen de 14de en 16de eeuw. Het ging om
een open gebied net buiten het centrum, mogelijk in gebruik als akkergrond. Het terrein werd echter
ook intensief gebruikt voor het uitgraven van zuivere leem. Dit gebeurde zeer willekeurig en mogelijk
door iedereen die er behoefte aan had. Voor het eigen gemak gebeurde dit voornamelijk langsheen
begaanbare paden: namelijk langsheen een pad naast de gracht en de voormalige Kasteelstraat.
Uiteraard moet worden vermeld dat niet alle kuilen om dezelfde reden en precies tussen de vermelde
tijdsspanne werd gegraven, maar globaal lijkt dit wel het geval te zijn geweest.
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4.2.5 Een oude akkerlaag
In de noordwesthoek van WP2, tussen de vele muurresten door, is laag S81 geregistreerd: een
donkergrijze, vrij homogene laag met weinig sterk gefragmenteerde vondsten: zowel grijs als rood
aardewerk, wat steengoed en een stuk majolica, evenals een middenvoetsbeen van een rund.
Daarnaast bevatte het ook weinig fijn bouwpuin. Deze laag werd geregistreerd in profiel 202 waarbij
deze duidelijk overheen kuil 177 loopt. De relatie met de gracht S69 - de gracht die wordt beschouwd
als begrenzing van de voorloper van de Kasteelstraat - is minder duidelijk.
Deze laag werd in geen enkele andere zone vastgesteld. Ze correspondeert met de laag die in het
vooronderzoek als oude cultuurlaag/tuinlaag werd benoemd. Gezien de kuilen worden afgedekt door
deze laag wordt aangenomen dat het een tuinlaag betreft die in gebruik was na de periode waarin de
vele kuilen zijn gegraven. Echter, hierboven werd vermeld dat de kuilen mogelijk werden gegraven op
het moment dat het terrein als akker in gebruik was. De vondsten uit de kuilen en de laag wijzen op
een gelijkaardige datering (nl. overgang late middeleeuwen - nieuwe tijd). Beide -de laag en de kuilenmoeten eerder als gelijktijdig worden beschouwd waarbij opeenvolging van volgende handeling kan
worden vermoed:
- De kuilen werden gegraven doorheen de akkerlaag, waarbij enkel de zuivere leem werd
ontgonnen
- De vergraven akkerlaag, evenals wat grond van errond werd in de kuil geworpen (tot deze
weer volledig dicht was.
- De akker werd opnieuw beploegd, waardoor het lijkt dat de laag jonger is dan de kuilen (en
deze de kuilen dus afdekt.
Gezien hier vanaf de 19de eeuw huizen worden gebouwd, en vanaf dan deze laag ‘afgeschermd’ zat
voor latere vergravingen, is het de enige plaats waar ze werd aangetroffen. Op de rest van het terrein
zijn door latere activiteiten (zoals de uitbouw van de school en de aanleg van tuinen en verharde
binnenplaatsen deze oudere laag vermeng geraakt en/of deels afgegraven.

S81

S69
S177

figuur 106: Zicht op profiel 202. Onder een (postmiddeleeuwse) akkerlaag bevinden zich een reeks kuilen.
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4.2.6 Een laat-16de / vroeg-17de-eeuwse dumplaag
Beschrijving
In het noordwestelijke deel van WP1 werd een vrij omvangrijke laag aangesneden. Bij de start van de
aanleg werd deze nog onderverdeeld in verschillende pakketten. Gaandeweg bleek het één laag te zijn
waarin heel wat vondsten zaten vervat. Het geheel werd benoemd als S14, maar ook S5 tem S9
behoren tot dit spoor. De aflijning was onscherp en vrij grillig. De relatie met andere sporen was niet
steeds duidelijk. De laag bevatte vrij veel bouwpuin, aardewerk en bot. Ze werd door middel van
metaaldetectie volledig onderzocht.21

figuur 107: Werkput 1, vlak 1. Zicht op het grote spoor S14 waarlangs een reeks kleinere kuilen zijn gelegen.

Er werd geopteerd om het geheel te verdiepen van vlak 1 naar vlak 2, en geen coupe te zetten. Immers,
snel bleek dat het grootste deel van het spoor slechts 10 tot 20 cm dik was, en een coupe dus niet
nuttig. In het tweede vlak werden een reeks sporen geregistreerd die uiteindelijk erg ondiep bleken,
en slechts de onderkant van S14 vormde (bv. S114, S126, S127, 136). Andere verkleuringen waren dan
weer wél diepere kuilen die door S14 werden bedekt. Deze worden op een andere plaats binnen dit
rapport aangehaald.
Vondsten
Bij de aanleg van vlak 1, maar voornamelijk bij het verdiepen naar vlak 2, werd een grote hoeveelheid
vondsten ingezameld. Het betrof voornamelijk aardewerk, maar ook wat dierlijk bot en metaal. Tijdens
de veldregistratie is heel wat aardewerk toegeschreven aan andere lagen of sporen. Zo werden bv.

21

Met veel dank aan J. Bostijn.

94

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

heel vondsten tot S125 gerekend, terwijl dit spoor een oudere kuil is met vrij homogene vulling. In
werkelijkheid bevonden de vondsten zich nog in de bovenliggende laag S14.
In het totaal zijn meer dan 360 scherven ingezameld. Het rode aardewerk is de best vertegenwoordigde
aardewerkgroep. Daarnaast is er een groot aantal importgroepen aanwezig. Zo is het Rijnlands en
Bouffioulx steengoed het best vertegenwoordigd en komen groepen zoals tinglazuur aardewerk
(majolica, faience), witbakkend aardewerk, pijpaardewerk en weser-werra aardewerk voor. Op basis
van het ingezamelde aardewerk kon het geheel worden gedateerd in de late 16de/17de-eeuw.22

figuur 108: Linksboven: greep uit de grote hoeveelheid
rood aardewerk uit de laag S14. Het gaat onder meer
om de volgende vormen: teilen, bord, kan, papkom
figuur 109: Rechtsboven: Steengoed uit verschillende
regio’s waaronder Raeren, Westerwald en Bouffioulx
figuur 110: Linksonder: Faïence-aardewerk uit de
afvallaag S14.

22

Met dank aan J. Deschieter en T. De Wandel (Archeocentrum Velzeke, Oost- Vlaanderen) voor hulp bij de
determinatie.
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figuur 111. Enkele vondsten uit S14 in detail (van linksboven naar rechtsonder) : Bodem van kruik in steengoed
(Westerwald), fragment van kruik in steengoed (Raeren?) met stempel ‘…CIISTEL..’; pijpekopje met stempel; bord met
slibversiering, fragment van een bord met florale incisering; Nederrijns bord.

Wat het dierlijk bot betreft gaat het voornamelijk om fragmenten van rund en varken. Maar ook een
wervel van een vis werd handmatig ingezameld. Het gaat voor de zoogdieren in de meeste gevallen
om fragmenten van lange beenderen. Daarnaast zijn ook resten van de schedel en de onderkaken
aangetroffen. Een deel van het bot kon tijdens de eerste screening niet tot op soort worden
gedetermineerd wegens te sterk gefragmenteerd.
Tot de metaalvondsten behoren onder meer een aantal munten, vingerhoedjes, een kleine gesp.
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figuur 112: Metaalvondsten uit de afvallaag S14.

Interpretatie
Deze laag in WP1 kan worden geïnterpreteerd als een laat 16de-/ vroeg 17de-eeuws afvalpakket dat
mogelijk in functie van het ophogen/nivelleren van het terrein werd uitgespreid. Het bevat naast
bouwafval heel wat huishoudelijk afval. De laag bevond zich onmiddellijk op de natuurlijke bodem en
overheen oudere kuilen. Dit betekent dat een eventuele ploeg- of tuinlaag eerst is afgegraven alvorens
deze laag te storten. Op de kaart van Sanderus (1641) bevindt zich hier een grote woning. De vraag
kan gesteld worden of het ophogen eventueel te maken heeft met het bouwrijp maken van de (wat
lager gelegen) grond in functie van de bouw van dit huis, of de aanleg van de tuin. Het afgraven van de
akkerlaag kan eventueel worden verondersteld in functie van de recuperatie van de vruchtbare
bovenlaag.
Wat het aardewerk betreft, is het op basis van de uitgevoerde basisuitwerking uit te maken of het afval
van één of verschillende huishoudens betreft. Dat laatste lijkt gezien de hoeveelheid het meest
plausibel.
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4.2.7 Een houten plateau
Het tweede vlak in WP1 werd afgegraven op het niveau waarop de proefsleuf was aangelegd. Op dit
niveau kwam een quasi rechthoekige structuur van houten balken tevoorschijn, S118 benoemd. De
balken, bestaand uit dikke takken met een gemiddelde doorsnede van ca. 6 tot 8 cm, waren niet
bewerkt maar parallel naast elkaar geplaats, diagonaal ten opzichte van de rechthoek. De structuur
was 5m op minstens 5,5m groot, met een kleine uitloper naar het noordoosten. Centraal was deze
verstoord door een recente vergaarput in baksteen. Tussen het hout lag voornamelijk fijn tot
middelgrof bouwpuin, maar ook wat afval (scherven en beenderen). Dit behoorde echter wellicht tot
de bovenliggende laag S14 die hierboven werd besproken. Het hout werd bemonsterd (M20).

figuur 113: WP1, vlak 2. Achteraan is S118 zichtbaar: een kuil met houten balkjes. Errond heel wat kuilen en restanten van
laag S14 uit vlak 1.
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figuur 114: Structuur S118 met diagonaal geplaatste balken. Centraal verstoord door een 20ste-eeuwse vergaarput. (Op de
voorgrond loopt de rand van de werkput.)

figuur 115: Detail van het hout in S118.

99

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

Gezien de grootschaligheid van dit spoor werd beslist deze machinaal te couperen. Een eerste kwart
werd geleidelijk verdiept. Daarbij verschenen onmiddellijk onder het hout twee grote kuilen. De vulling
bestond voornamelijk uit gereduceerde leem. Er werd nauwelijks materiaal in teruggevonden.
Deze kuilen werden per kwadrant in een derde vlak ingemeten. Uiteindelijk bleek het om 3 kuilen te
gaan, benoemd als S199, S200, S203. Ze waren elk 3,3m lang. De breedte was ca. 2m. Gezien het de
bedoeling was S118 te couperen door middel van een kruiscoupe, werd geen van de kuilen centraal
gecoupeerd. In de eerste kwartcoupe is de aflijning ervan echter wel goed zichtbaar. In deze coupe
werd duidelijk dat de balken van S118 slechts in 1 laag boven op de vulling van deze kuilen was gelegd.

S199
S200

figuur 116 WP1, vlak 3. Kwartcoupe op s118. Onder het hout komen 2 kuilen tevoorschijn (S199 en S200).
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figuur 117: kwartcoupe op S118, met onder de houten balken een doorsnede op de kuil S199 (links) en op kuil S200 (rechts).
Kuil 200 bleek in 2 aparte kuilen uiteen te vallen.

figuur 118: Volledige dwarscoupe op S118 (hout) en S199 (grijze kuilvulling). Rechts in de coupe is zichtbaar hoe de houten
balken wat verder lopen dan de kuil zelf.
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Vondsten
Het materiaal uit deze kuilen is zeer beperkt. Het gaat om vijf kleine stukje grijs, 14 stukjes rood
aardewerk en een stukje steengoed. Op basis van dit aardewerk kan de vulling in de overgang late
middeleeuwen en nieuwe tijd worden gesitueerd (ca. 14de -16de eeuw). Van twee stukjes dierlijk bot
kan slechts één tot op soort worden gedetermineerd. Het gaat om een voetbeen van een rund.
Een groot stuk metaal uit S200 is wellicht afkomstig van deurbeslag. Uit het vierde kwart werd in S118
de voet van een kandelaar aangetroffen. Die bevond zich tussen het hout en is dus mogelijk te linken
aan het afvalpakket S14 (zie hoger).

figuur 119: Voet van een eind 16de-17de -eeuwse kandelaar.

Interpretatie
Op deze specifieke locatie heeft men op een bepaald moment grote rechthoekje kuilen uitgegraven.
Deze werden in quasi één beweging gevuld met vrij homogene grond, vrij van puin, maar met sterk
gefragmenteerde vondsten erin. Vermoedelijk gaat het om de plaatselijke oude ploeg/cultuurlaag.
Gezien de vondsten uit de late middeleeuwen tot begin nieuwe tijd dateren, kan een uitgraving en
demping in de 16de worden verondersteld. Ook hier is een verklaring dat het leemwinningskuilen
betreft in een bepaalde periode naast elkaar zijn uitgegraven. In dat opzicht liggen ze volledig in lijn
met de overige besproken kuilen (zowel wat de functie als datering betreft). De drie langwerpige kuilen
werden bijkomend afgedekt met lange dikke takken, zeer ordelijk en parallel aan elkaar gelegd.
Mogelijk doel was het verstevigen van de uitgraving om inzakking te voorkomen. Of dit plateau ook
effectief als een tijdelijk loopvlak heeft gefunctioneerd is niet vast te stellen.
Bij de interpretatie van de afvallaag S14 was sprake van het storten van een afvallaag op de natuurlijke
bodem (de C-horizont), nadat de ploeglaag was afgegraven.
Volgende volgorde van activiteiten wordt voorop gesteld:
- Uitgraven leemwinningskuilen op het akkerland
- Verder gebruik van de akker
- Afgraven van de ploeglaag
- Bedekken van een zone met (drassige?) kuilen met balken
- Afdekken, nivelleren en ophogen van deze zone met puin in functie van het bouwrijp maken
het terrein
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4.2.8 Tonputten
In WP1 zijn twee tonputten aangetroffen. Bij de ene was er nauwelijks hout bewaard, bij de andere
bleken 3 tonnen op elkaar geplaatst.

Tonput S40
Beschrijving
Spoor S40 situeerde zich in het zuiden van WP1. In vlak betrof het een onregelmatige grijze vlek met
een lemige vulling waarin wat weinig bouwpuin zat. Bij het couperen werd op een diepte van 70cm
een cirkelvormige aflijning waargenomen. Het betrof de slecht bewaarde resten van een houten ton.
Na de registratie van de coupe werd een tweede vlak aangelegd. De ronde had een diameter van 70cm.
Op dit niveau werd het spoor verder gecoupeerd, evenwel dwars op de eerste coupe.23 Het hout bleek
slechts ca. 40cm hoog bewaard. Enkel een deel van de duigen waren nog aanwezig. De diepte van de
kuil bevond zich op 54,2m TAW. Vanaf vlak 1 (55,5m TAW) was deze put in het totaal 1,3m diep.
De aanlegkuil was voornamelijk opgevuld met vrij steriele leem, weinig vermengd met grijze vlekken.
De opvulling van de ton en kuil bestond uit donkergrijze leem met erg veel grote baksteenbrokken.
Deze vulling wordt gelinkt met de opgave van deze tonput. De overgang tussen beide fases was niet
steeds duidelijk. De donkere vulling waaierde uit daar waar er geen hout was bewaard.
Vondsten
Er zijn uit de opvulfase zo’n 14 scherven ingezameld. Het gaat om rood aardewerk (waaronder een teil
en een steelkom), en steengoed (een kan in Westerwald). De opvulling situeerde zich daarbij in de loop
van de tweede helft van de 16de eeuw of 17de eeuw.
Twee fragmenten van dierlijke beenderen en een slakkenhuis zijn eveneens uit de vulling gehaald.
Voor de categorie metaal ging het enkel om een nagel.

23

Omwille van praktische redenen en uit veiligheidsoverwegingen.
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figuur 120/ Coupe op S40 en S48. S40 lijkt door S48 te gaan. S48 kan mogelijk worden gelinkt met de aanleg van de tonput.

figuur 121: Tonput S40 (vlak 2). Het hout van de ton was op dit niveau vaag zichtbaar.
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figuur 122: Doorsnede van de ton vanaf vlak 2. Het hout is slechts 40cm hoog bewaard.

figuur 123: Doorsnede van tonput S42 met pollenbak.
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figuur 124: de helft van de houten ton na het uithalen van de vulling. Onderaan de ton is de groef waar zich in oorsprong
de bodem bevond goed zichtbaar.

Beschrijving van het hout
De ton bevat 20 planken en 3 losse stukken hout, mogelijk fragmenten van de andere planken. Aan de
binnenzijde onderaan de plank bevinden zich bij alle planken een groef en vaak ook een lichte
uitholling. Oorspronkelijk werd de bodemplaat van de ton geplaatst in de groeven van de planken.
Deze bodemplaat was niet aanwezig. Dit in functie van het vlot doorsijpelen van water/vocht.
Verschillende planken hebben doorboringen onder deze groef. De functie ervan kan niet worden
achterhaald. De vraag is of dit te maken heeft met het primaire gebruik van de ton, of als secundaire
gebruik als beschoeiing voor de put.
Het hout werd tijdens de verwerking gewassen, gefotografeerd en erna opnieuw met folie verpakt.
Een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in bijlage 5.
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figuur 125: Zicht op het hout van de ton uit S40.

Figuur 126: Detailfoto’s van de doorboringen boven de bodemplaat of deksel (ton S40)

Tonput S134
In vlak 1 werd deze put nog niet als apart spoor herkend, maar samen met de afvallaag S14 als één
geheel ingemeten. In vlak 2 (55,0m TAW) tekende S134 zich als een onregelmatige vlek af in het vlak.
Nadat de helft ca. 20 cm was verdiept werd op hout gestoten. Net als bij S40 ging het om de resten
van een ton. Een nieuw vlak (vlak 3) werd aangelegd en ingemeten.
Bij het couperen van deze tonput bleek deze veel dieper bewaard dan S40. Drie tonnen waren boven
elkaar geplaatst. De diepte van de put reikte tot 53,3m TAW (1,5m onder vlak 2). De tonnen kregen
een opeenvolgend nummer waarvan ton 1 de bovenste is. Voor het inzamelen en de verdere
registratie kreeg elke ton een vondstnummer toegewezen (resp. V189, V201 en V202).
107

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

figuur 127: De tonput S134 in vlak 3 waarin het hout van de eerste ton doorschemert.

Van de eerste ton was slechts een deel bewaard. De planken waren slechts 50cm hoog. De wissen
bestonden uit dunne houten latjes, vastgenageld aan de duigen.
De tweede ton was tijdens het plaatsen volledig uit elkaar gehaald en de duigen met de binnenzijde
naar buiten gedraaid. Er waren dus geen wissen meer aanwezig. Wel was het bomgat zichtbaar in één
van de duigen. Dit gat diende tot het vullen van de tonnen. De duigen van ton 2 waren overheen de
duigen van ton 3 geplaatst, maar zaten in deze van ton 1. In functie van de stabiliteit van de coupe
diende enkele duigen van ton 2, inclusief wat vulling, te worden verwijderd alvorens de derde ton te
kunnen vrijleggen. Deze derde ton werd in zijn geheel aangetroffen. De wissen bestonden uit takken,
met elkaar verbonden door twijgjes. Ook hier kon het bomgat worden waargenomen. Onderaan de
planken waren zowel doorboringen als nagelgaten opgemerkt.
Voor een uitgebreide beschrijving en beeldopnames van de tonnen wordt verwezen naar bijlage 5.
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figuur 128: Onafgewerkte coupe op S134. De bovenste ton (nr. 1) is maar voor een deel bewaard. De wissen bestaan uit
houten banden, vastgenageld in de duigen.

figuur 129: Zicht op de duigen van ton 2. Deze zijn naar buiten gedraaid. Centraal zit een bomgat (ifv het vullen van de ton).
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figuur : Coupe op de tonput. De tonnen 1 en 2 zijn al voor de helft verwijderd. Onderaan bevindt zich nog ton 3.
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figuur 130: Zicht op ton 3. De wissen bestaan uit gehalveerd takken.

figuur 131: detail van de wissen, samengebonden met twijgen.
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De vulling van de tonnen was zeer humeus met weinig brokken puin. De vulling van ton 1 bevatte
onderaan wat meer plantenresten. Een reeks humeuze lenzen onder laag 1 werd als laag 4 benoemd.
Mogelijk is dit een niveau waarbij de put even heeft open gelegen. Laag 5 was opnieuw eerder lemig.
Laag 6 ten slotte - de vulling van ton 3 - was eveneens homogeen zoals laag 5, maar compacter en vaag
gelaagd.
Onderaan werd bij het uithalen van de vulling van ton 3 een laag bouwpuin aangetroffen. Gesteld dat
de put in oorsprong als waterput dienst heeft gedaan diende dit steenpuin mogelijk voor het filteren
van water.

figuur 132:Zicht op de inhoud van de tonput, met positie van de pollenbakken.
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Vondsten
De vulling bevatte wat brokken bouwpuin en heel wat vondsten, waaronder aardewerk en dierlijk bot.
In het totaal zijn uit het spoor, zowel de aanlegfase als dempingsfase, 68 scherven verzameld. Het gaat
in hoofdzak om rood aardewerk, maar ook steengoed komt voor. Uit laag 6 is een compleet kannetje
uitgehaald. Op basis van de voorkomende vormen en types kan een algemene datering in de tweede
helft 16de eeuw en 17de eeuw vooropgesteld.
Wat het dierlijk bot betreft zijn 10 fragmenten verzameld, waarbij vrij grote fragmenten van paard (oa.
een volledige radius) en rund (oa. een onderkaak). Vier delen konden niet op soort worden bepaald.
Andere zaken uit dit spoor zijn een slakkenhuis, een losse plank, een steeltje van een drinkglas, een
stukje leer met stikselgaatjes en een mes.
Opmerkelijk was een zeer grote blok natuursteen (zandige kalksteen, zogenaamde ‘Balegemse’) die
ter hoogte van laag 5 was gelegen.
Uit de toplaag van de kuil werd door middel van metaaldetectie een mogelijk stuk van boekbeslag
aangetroffen, evenals een gespje. Het is echter mogelijk dat deze eerder bij de afvallaag S14 hoorde
die hier op gelegen was.

figuur 133: uit de vulling van de onderste ton werd een complete kan gehaald (eind 17/18de eeuw).

figuur 134: Fragmenten van een kan en een bord met sliblijnversiering uit de vulling van de tonput S134.
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figuur 135: Mogelijk boekbeslag (versierd met ruiten) en een gesp uit de toplaag van de vulling van tonput S134.

figuur 136: Mes uit de aanlegtrechter van de tonput S134.

Staalname en natuurwetenschappelijk onderzoek
Er zijn 2 pollenstalen (M7 en M8) en 4 stalen voor macroresten (M6, M11, M12 en M13) genomen.
De laatste zijn afkomstig uit de lagen 4 en 6. In beide waren nog duidelijk plantenresten zichtbaar.
Gezien op basis van het aardewerk de vulling goed kon worden gedateerd werd besloten om in te
zetten op verder onderzoek van de pollen en de macroresten uit deze kuil. Voor de macroresten werd
geopteerd voor M11, voor de pollen werd M7 gewaardeerd. Beide stalen bleken gunstig voor verdere
analyse.24 Het rapport van zowel de waardering als de analyse is terug te vinden in de bijlage.
Uit de analyse van de macroresten25 blijken voornamelijk resten aanwezig van wilde planten (99%). De
enige resten van gebruiksplanten zijn deze van vlas en verbrande graankorrel. De resten van wilde
planten behoren tot akkeronkruiden en/of ruderalen (d.i. plaatsen die vaak worden verstoord, al dan
niet door de mens). Opmerkelijk is dat de wilde planten in deze context niet voorkomen met
gebruiksplanten, wat normaal gezien wel het geval is. De resten kunnen op verschillende wijzen in de
kuil zijn terecht gekomen. Indien ze in de onmiddellijke omgeving stonden, kunnen ze erin zijn gewaaid,
of er werd grond gebruikt voor het dempen van de kuil waarin resten van deze planten aanwezig
waren. Evengoed zijn ze opzettelijk apart in de kuil geworpen (in dat geval als afval na het opschonen
van een graanvoorraad of bv. scheiden van de eetbare en niet-eetbare delen).
Hierbij dient nog te worden vermeld dat op basis van de macrobotanische resten niet kon worden
bewezen dat laag 6 een mestlaag was, dit in tegenstelling tot laag 4 (zie onder).
Het pollenonderzoek richtte zich op een staal uit een bovenliggende laag 4. Deze laag werd verkozen
gezien de organische gelaagdheid een fase weerspiegelt waarin de put even open lag (en waarbij dus
24

VAN RIJN & VAN DER VEEN, 2019

25

VAN RIJN ET AL., 2019
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meer pollen werden verwacht). Het monster laat een beeld zien van een zeer open landschap waarin
grassoorten het grootste aandeel heeft (48,1%). Het aandeel boompollen is daarentegen zeer laag
(2,8%) en bestaat uit hazelaar, beuk, eik wilg en mogelijk een peperboompje. Pollen van granen zijn
voor 16,7% aanwezig. Dit is een hoog percentage gezien graan een slechte pollenverspreider is.
Daarnaast zijn ook akkeronkruiden herkend. Dit pollenspectrum doet sterk vermoeden dat er zich in
de onmiddellijke omgeving akkers bevonden. Een groot deel van de graanpollen en akkeronkruiden is
echter ook afkomstig dierlijke mest. Er werden immers heel wat mestschimmels aangetroffen. Daaruit
kan worden besloten dat de put deels is gevuld met mest. Het rapport vermeld hierbij dat het mogelijk
potstalmest betreft, omdat het aandeel graanpollen opmerkelijk hoog is (16,7%), terwijl dit in het geval
van een nabije akker over het algemeen maar slechts enkele procenten zijn.
Dendrochronologisch onderzoek
Alle duigen van de 3 tonnen werden onderzocht in functie van dendrochronologisch onderzoek.26 Alle
planken bleken in eik te zijn vervaardigd. Slecht 1 plank leverde een datering op. Het betreft een duig
van ton 3. Het fragment bevatte geen spinthout, waardoor een kapdatum bepalen niet mogelijk was.
Het fragment met 168 jaarringen liet toe de positie van de laatste jaarring te dateren in 1693. Rekening
houdend met het spinthout van eik valt het kapjaar na 1699. De herkomst is mogelijk zuidwest
Duitsland of noordoost-Frankrijk.
Interpretatie
Gezien de diepte van deze put en de aanwezigheid van een als filter fungerende gruislaag onderaan,
kan worden verondersteld dat deze put in oorsprong als waterput dienst heeft gedaan. Het kapjaar
van één van de planken werd na 1699 vastgelegd. Rekening houdend met de recuperatie van een
afgedankte ton, moet de gebruiksfase van deze put in (het begin van) de 18de eeuw worden gesitueerd.
Deze waterput situeerde zich op het binnenerf van het huis op de hoek van de Neerhofstraat met de
Kasteelstraat en werd als dusdanig door die bewoners gebruikt.
Het blijft onduidelijk wanneer de put in onbruikgeraakte. De kruik onderaan de kuil werd algemeen in
de 17de- 18de eeuw geplaatst, waardoor kan worden afgeleid dat de waterput nog in de 18de eeuw werd
opgegeven.
Nadat de waterput in onbruik geraakte werd deze met organisch materiaal opgevuld. Dit gebeurde
mogelijk in verschillende fases. In het onderste pakket werden opvallend veel akkeronkruiden
vastgesteld in de botanische resten, maar nauwelijks akkergewassen zelf. De vraag moet worden
gesteld of deze niet met opzet in de kuil zijn geworpen, gezien de grote hoeveelheid. Dit gebeurde
eventueel wanneer er tuin/akkergrond in de put werd geworpen waarin plantenresten van deze
akkeronkruiden aanwezig waren. De pollen uit daarboven liggend pakket wijst op de aanwezigheid van
stalmest. Het lijkt er sterk op dat de tonput op een bepaald moment als een soort van compostbak
fungeerde.
De afwezigheid van boompollen in het pollenstaal is opmerkelijk en toont aan dat dit terrein in de 18de
eeuw in een sterk in een sterk open landschap was gelegen. Het beeld dat dus naar voor kwam uit het
pollenonderzoek uit de middeleeuwse gracht kan hier dus gewoon worden doorgetrokken.

26

VAN DAALEN, 2020
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4.2.9 Krengbegravingen
Een rund - S112
In WP1, vlak 2 kwam na het afgraven van de afvallaag S14 een eerder langwerpige, en zeer vage kuil
tevoorschijn, gelegen vlakbij de tonput S124. Bij de aanleg bleken volledige beenderen van een groot
zoogdier in aanwezig te zijn. Gezien het anatomisch verband was gelegen, werd besloten om de kuil in
zijn geheel te verdiepen. Omwille van de eerder regenachtige omstandigheden was dit echter niet
mogelijk. Een deel van het bot werd eerst ingezameld alvorens het andere deel deftig kon worden vrij
gelegd. De schedel bleek niet meer in zijn geheel bewaard. Het betrof een volwassen rund. De slijtage
op de tanden wijzen op een oud dier.
De weinige scherven uit de vulling wijzen op een datering in de overgang late middeleeuwen – nieuwe
tijd.

figuur 137: Kuil S112, opgeschaafd in een wat verdiept vlak ten opzichte van vlak 1, met de resten van het onderlichaam
van een rund.

Paard - S123
Deze krengbegraving in het noorden van WP1 werd niet herkend tijdens de aanleg van vlak 2. Slechts
een klein kuiltje met paardentanden werd opgemeten als S123. Pas bij het couperen van S123 samen
met S124 bleek het om een volledig paard te gaan. De kuilvulling, bestaand uit zuivere natuurlijke
bodem, werd niet herkend in de onvergraven natuurlijke bodem. De kuil lag onder het laat 16de- begin

116

Herinrichting van het college. Archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat , Zottegem

Eindverslag – 2019A15

17de-eeuwse afvalpakket, en moet dus wat ouder zijn. De vrij goede bewaring doet vermoeden dat het
een maximale in de late middeleeuwen kan worden gedateerd.

Paard - S338
In WP4 werd op de grachtvulling een donkere laag waargenomen. Het betrof een krengbegraving van
een paard. Door de ligging nabij de sleufwand en de onstabiele wanden was het niet mogelijk het
volledige kreng in te zamelen. Een deel ervan bevond zich immers buiten de putwand.

figuur 138: Krengbegraving S338 na het vrijleggen van de schedel.

4.2.10 19de-eeuwse tuinmuur
In het westen van WP1 werd een muur geregistreerd (S27). Deze was ca. 40 cm breed en had om de
2m een steunbeer aan de westzijde van de muur. De oriëntatie is enigszins verschillend dan de huidige
perceelgrens van de Kasteelstraat. Een doorsnede op deze muur liet duidelijk zien dat een sleuf
uitgegraven was in de bodem (zowel doorheen een oudere tuinlaag, oudere kuilen als in de natuurlijke
bodem), en met ca. 20cm was opgevuld met puin (S28) vooraleer over te gaan tot het metselwerk. De
mortel was een zeer broze kalkmortel. De muur werd in het zuiden doorsneden door een recente
afvoerbuis.
De locatie van de bakstenen structuur stemt overeen met een perceelgrens zoals deze voorkomt op
de 19de-eeuwse kadasterplannen, daarom wordt aangenomen dat het een oude tuinmuur betreft.
Deze werd wellicht afgebroken rond 1880 in functie van de bouw van het neogotisch college.
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figuur 139: Zicht op de muur met steunberen in WP1.

figuur 140: Doorsnede van de tuinmuur. Links is een oudere kuil zichtbaar.
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4.2.11 19de- en 20ste-eeuwse huizen
In WP2 werd een deel van vlak 1 aangelegd op de nog aanwezige vloer- en muurresten zoals deze
zichtbaar waren na de afbraak van een reeks panden in functie van de voorziene bouwwerken. Deze
bouwresten werden ook deels in het rapport van het vooronderzoek beschreven. Tijdens de opgraving
werd echter een grotere zone vrijgelegd en geregistreerd alvorens naar een volgend vlak te verdiepen.
De leesbaarheid van het vlak werd bemoeilijkt door een reeks aan afvoergoten en puinpakketten die
archeologisch gezien minder relevant waren. Het was dusdanig verstoord, onder meer door de
aanwezigheid van twee afvoerputten, dat deze zone niet verder werd onderzocht.

figuur 141: Werkput 2, vlak 1. Overzicht van de muurresten gelegen langsheen de Kasteelstraat.
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figuur 142: Werkput 2 vlak 1. Sporenplan met aanduiding van de spoornummers.

Het kluwen aan muurresten kan grosso mode worden onderverdeeld in twee groepen: de muren die
vermoedelijk dateren vóór het oprichten van het college, en de muren die eerder gelinkt kunnen
worden met de fase van het college.
Tot de eerste groep behoren de sporen S82, S93, S92, S98, S95. Ook het spoor S84, een puinige laag
die gelinkt wordt met de uitbraak van de muur S82, kan in deze groep worden onderverdeeld. Het gaat
voor al deze muren duidelijk om funderingsmuren, en niet om opgaand muurwerk.
De fundering S93 is anderhalve steen breed en is opgetrokken met een zandige kalkmortel. De
bakstenen zijn 23 x 11 x 5,5cm. De muur S82 daarentegen is slechts één steen breed, opgetrokken met
bakstenen van 24 x 12 x 5,5cm met een lichtbeige kalkmortel. Een zijmuurtje, slechts 1 steen breed,
werd tot dit spoor gerekend. Ondanks dat beide muren haak op elkaar staan, lijken ze toch in een
verschillende fase te zijn opgetrokken.
Van de fundering S92 rest nog een L-vorm. S95 maakt deel uit van de kortste zijde. Deze muur loopt
wellicht verder door in S98 (richting noorden). Het baksteenformaat is 22,5 x 10 x 5,5cm. De gebruikte
mortel is een vrij harde grijswitte kalkmortel.
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Figuur 143. Noordwestelijke hoek van WP1,gelegen aan de Kasteelstraat, met aanduiding van enkele spoornummers .

figuur 144: Detail van het muurwerk: S92 en 95

figuur 145: Zicht op de in oorsprong overwelfde beerput
S90, aansluitend op het collegegebouw
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Een tweede groep, de sporen die in relatie worden gebracht met de fase van het college, behoren tot
een reeks structuren:
- De ruimte in het noordwesten: hiertoe behoren een vloer (S87) en een (binnen?)muur (S86). S99 is
een dorpel die toegang verleende van op de straat tot deze ruimte. Deze dorpel is zowel op oude
afbeeldingen als meer recentere foto’s van de straatgevel te onderscheiden. Langsheen deze ruimte
kon het neogotische gebouw worden betreden.
- Beer- en afvoerputten: S90 is een oude beerput. De aanzet van de bovenste bakstenen wijzen op een
overwelving. Vanuit de put stak een afvoerbuis, die tijdens de registratie als verstoring werd
ingemeten. De put werd tegen, en deels overheen de oudere muur S98 gebouwd. Ten westen van de
muur zitten twee kleinere afvoerputjes.
- de kamer met trap:
Deze ruimte ligt slechts ca. een have meter onder het niveau van de andere vloer (S87), waardoor deze
niet als volwaardige kelder mag worden beschouwd. Deze was gevuld met grof puin en afval afkomstig
van tijdens de afbraak, wat deels werd verwijderd tijdens het vooronderzoek. Er waren twee fases te
herkennen. De oudste fase die werd waargenomen zijn enkele muren (S100), opgetrokken in
regelmatig metselverband en opgetrokken met vrij lemige mortel met vrij grote kalkspikkels. Het is
duidelijk dat de verder onderverdeling pas later gebeurde. Dit gebeurde met andere soort bakstenen
en veel hardere (cement)mortel.
De vloeren bestonden in het algemeen uit natuurstenen tegels, gelegen in een zavelbed. Op de muren
en de vloer wijst een zwart laagje op het gebruik van de kelders als kolenkelder.
Een deel van de trap is bewaard. Deze bestaat uit op de strek gelegen bakstenen.

Figuur 146. Werkput 2. De resten een kelder aan de Kasteelstraat. Op basis van het metselwerk konden verschillende
bouwfases worden onderscheiden. Ze dateren echter allen uit de late 19de - 20ste eeuw.
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figuur 147: Situatie van de gevel in de kasteelstraat vóór
de sloop. De deuropening links is dezelfde als de deur op
de afbeelding hiernaast. (©Street View)

Bij de aanleg van vlak 2 werden de muren mee verdiept tot op het gewenste vlak (ca. 55,65 m TAW).
Enkel wat muurwerk van de ruimte met verdiepte vloer bleven in de vlak zichtbaar. In tegenstelling tot
wat op hoger niveau werd aangenomen, bleek de volledige ruimte alsnog in één fase te zijn
gerealiseerd. De buitenste muren waren ca. 40 cm breed. De verdeling in verschillende
compartimenten was ook in dit vlak reeds zichtbaar.
Tussen de funderingen bevinden zich een reeks oudere kuilen, uitgegraven in de natuurlijke
leembodem (zie hoger).
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figuur 149: Zicht op de funderingsresten in vlak 2. In de natuurlijke bodem bevinden zich nog een reeks (vnl.
laatmiddeleeuwse) kuilen.

figuur 150: Werkput 2, vlak 2. Sporenplan met aanduiding van de spoornummers.
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Interpretatie
De oudste muren in baksteen werden gegraven doorheen laatmiddeleeuwse lagen en kuilen. In
combinatie met oude afbeeldingen, zoals de pentekening van Sanderus en de Kaart van Ferraris
waarbij nog geen gebouwen zijn afgebeeld, en het primitief kadasterplan (1830), kan worden afgeleid
dat grosso modo tussen 1780 en 1830 de eerste gebouwen op deze plaats aan de Kasteelstraat werden
opgetrokken. De oudste muurresten kunnen hier wellicht mee in verband worden gebracht. Op basis
van het bouwhistorisch onderzoek is geweten dat er heel wat verbouwingen plaatsvonden. Dit werd
ook ondergronds tijdens het archeologisch onderzoek vastgesteld.

4.2.12 Enkele niet-dateerbare sporen
Glascontext
Op de afvalkuil S14 werd een aparte kuil aangetroffen met bijna uitsluitend vlakglas, nl. S16. Deze
ietwat rechthoekige kuil was 1m x 0,5m groot. Het glas werd bijna integraal ingezameld in emmers om
na te gaan of er geen beschildering aanwezig was. Tijdens de verwerking bleek dit echter niet het geval.
De kuil werd ingegraven in de laat 16de- /17de-eeuwse context en is dus jonger.

Afvalkuil met stro
In vlak 1 bevond zich net ten oosten van het 16de-17de-eeuwse afvalpakket (S14) de kuilen 32, 33 en
34. Kuilen 32 en 33 hadden vrij homogene vulling en gingen resp. 60 en 40 cm diep. Kuil 34 bleek veel
dieper te zijn uitgegraven en oversneed duidelijk de kuil S33. Er werd besloten om een tweede vlak
aan te leggen, nl. op 53,8m TAW, dit is 1,4m onder vlak 1. De kuil tekende zich in vlak slechts af als een
kleine cirkel gevuld met deels gereduceerde lemige bodem. Bij het couperen bleek onderaan een laag
met plantenresten aanwezig. De plantenresten werden vrijgelegd en geregistreerd. In eerste instantie
werd gedacht aan resten van rieten manden. Maar bij nader inzien werd geen vlechtwerk
waargenomen, en bleek het om een laag stro te gaan. De rest van de kuilvulling bestond voornamelijk
uit natuurlijke bodem, enkel het bovenste pakket bevatte wat meer puin. Gezien er geen dateerbaar
materiaal in de vulling werd aangetroffen, is niet duidelijk of ook deze kuil in de periode 16 de- 17de
eeuw kan worden geplaatst. Ook de functie van zowel de kuil als het stro is niet gekend. Gezien de
diepte kan het om een waterkuil gaan.
Van de plantenresten zijn 3 stalen genomen, nl. M18, M19 en M30. Ze werden niet verder
geanalyseerd.
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figuur 151: WP1, vlak 1: Zicht op de kuilen S32, S33 en S34.

figuur 152: Onderkant van kuil S34, na het vrijleggen van de laag met stro.
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figuur 153: Zicht op de lagen met stro (links) en (rechts) een detail van de stroresten.
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5 Interpretatie en datering van de site
Op het terrein gelegen in het centrum van Zottegem, in de hoek van de Neerhofstraat en Kasteelstraat,
werden een groot aantal archeologische resten aangetroffen. Op basis hiervan kan een beeld worden
gevormd van het gebruik van het terrein vanaf de late middeleeuwen.
Bij het merendeel van de Vlaamse steden is er een welbepaald verwachtingspatroon voor percelen
gelegen in het stadscentrum, naargelang ze zich bevinden binnen een middeleeuwse eerste, tweede
of derde stadsomwalling. Er worden voornamelijk bewoningssporen verwacht vanaf de periode dat
een gebied binnen de omwalling komt te liggen. Voor de Vrijheid Zottegem is een dergelijke
ontwikkeling moeilijker vast te leggen, gezien deze agglomeratie nooit was ommuurd of omwald. Op
de midden 17de-eeuwse pentekening van Sanderus was op het betreffende onderzocht terrein slechts
één grote woning zichtbaar, maar de vraag die gesteld diende te worden, was of op dit perceel effectief
nooit bewoning was geweest tot deze periode, en wat het gebruik dan wel was. Het perceel bevond
zich immers vlak achter de percelen van de huizen gelegen aan de belangrijkste weg tussen het kasteel
van Egmont en de markt met de OLV-Hemelvaartkerk. Een onderzoek van het terrein vlak buiten de
historische kern van Zottegem zou dus ook wat meer kunnen vertellen over de algemene ontwikkeling
van de vrijheid in zijn geheel.
Keren we eerst nog even terug naar de tijd voor het ‘ontstaan’ van Zottegem. Uit zogenaamde premiddeleeuwse periode zijn nauwelijks sporen aangetroffen. Een klein kuiltje uit de ijzertijd centraal
gelegen op het perceel en een mogelijk Romeinse ontginningskuil zijn de enige overblijfselen die wijzen
op oudere menselijke aanwezigheid. De aanwezigheid van een ijzertijdspoor sluit daarbij aan bij enkele
kuilen die op het aanpalend perceel zijn aangetroffen. De afwezigheid van oudere sporen kan mogelijk
deels worden verklaard door latere ploegactiviteit. Daarnaast mag de rol van erosie niet worden
onderschat. Gezien de helling kan een deel van het oppervlak in de loop van de eeuwen, voordat het
bebouwd was, zijn weggespoeld. Ondiepere structuren zijn daardoor niet meer bewaard. Daarbij dient
echter ook te worden vermeld dat de regio in de Romeinse periode (althans ca. de 2de eeuw na Chr.)
gekenmerkt wordt door kruisgebouwen waarbij de dragers in opvallend diepe kuilen werden gezet.
Dergelijke sporen zouden ondanks erosie deels moeten zijn bewaard, maar werden dus niet
aangetroffen.
Een opvallend dik pakket werd als colluvium geïnterpreteerd. Gezien alle sporen in dit pakket waren
uitgegraven wordt aangenomen dat de periode van de afspoeling vóór of tijdens de ijzertijd heeft
plaatsgevonden, zeker omdat het enige spoortje uit de metaaltijden zich ook bovenin het pakket
bevond. Algemeen moet worden besloten dat het bodemkundig verhaal op deze locatie veel
ingewikkelder blijkt dan gedacht.
De oudste middeleeuwse sporen die kunnen worden gelinkt met de Vrijheid Zottegem zijn enerzijds
een oude akkerlaag langsheen de Kasteelstraat, en zeer waarschijnlijk ook de oudste fase van de grote
gracht die in het oosten en noorden van het gebied werd aangetroffen.
De akkerlaag bleef enkel langsheen de Kasteelstraat bewaard dankzij de 19de-eeuwse
gebouwen die er werden opgetrokken. Daardoor bleef deze gespaard van latere vergravingen. In de
overige zones van het terrein bleek ook een tuinlaag aanwezig, maar deze is te linken aan de laatste
fase van het college (20ste eeuw). Op basis van materiaal uit enkele kuilen onder deze laag die in de
13de- 14de eeuw werden gedateerd, wordt sterk verondersteld dat de grond zeker vanaf de late
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middeleeuwen als akkerland in gebruik was. Enkele parallelle greppels zijn mogelijk eveneens te linken
aan het gebruik van het perceel als akker, zij het dan in een oudere niet nader te bepalen periode.
Gelijktijdig bevond zich tussen de bewoning aan de huidige Heldenlaan en deze akker een grote
gracht, de gracht die in de 18de eeuw vermeld wordt als de ‘Ootmoetsgracht’. Deze draaide af
langsheen de huidige Neerhofstraat richting de Kasteelstraat. Op basis van de pollenanalyse blijkt het
om een droge gracht te gaan. Al is een er een sterk vermoeden dat in nattere periodes toch water in
deze gracht aanwezig was. De afwezigheid van meer organische pakketten bevestigt echter dat het
geen permanent natte gracht betrof. De gracht is duidelijk verschillende keren heruitgegraven. Tijdens
de uitgravingen schoof de gracht steeds wat op en werd de voormalige verloop deels gevuld met de
uitgegraven grond. Gezien de nabijheid van een akker is vermoedelijk ook grond behorend tot de
ploeglaag in de gracht terecht is gekomen. Dit wordt aangenomen op basis van het grote aandeel
graanpollen in de opvullingslagen van de gracht. Opmerkelijk hierbij is ook de afwezigheid van
boompollen. Het is een nieuw en daarom interessant gegeven dat in deze zone, gelegen net buiten de
bewoningskern, een open landschap aanwezig was, waarbij akkers domineerden. De bovenste vulling
van deze oudste grachtfases bevatten wat aardewerk uit de late middeleeuwen. Het is niet duidelijk
of vanaf de 15de/16de eeuw de gracht als afbakening van de Vrijheid nog aanwezig was, of dat deze zich
niet binnen de contouren van het opgravingsvlak bevond. Een veel jongere fase, met een opvulling die
kan worden gelinkt met de 18de eeuw, werd wel aangetroffen, zij het zeer fragmentair.
Algemeen is er dus zeker vanaf de 13de/14de eeuw sprake van een begrenzing van het centrum door
middel van een brede, voornamelijk droge gracht, die herhaaldelijk werd heraangelegd/-uitgegraven.
Pollen van granen in de gracht vertellen ons dat net buiten het centrum een akker aanwezig was.
Op het onderzochte terrein kwamen een groot aantal kuilen tevoorschijn. Op de plaats waar de 13deeeuwse akkerlaag was bewaard, bleken deze kuilen zich onder deze cultuurlaag te bevinden. Het
merendeel van de kuilvullingen bevat slechts weinig materiaal, maar indien aanwezig kan het
algemeen tussen de 15de en 16de eeuw worden gedateerd. Enkel langs de Kasteelstraat is ouder
materiaal aangetroffen, nl. 13de-/14de-eeuws. Er is een sterk vermoeden dat al deze kuilen in relatie
kunnen worden gebracht met het uitgraven van leem in functie van de bouw van huizen in vakwerk,
maar ook het gebruik ervan voor de bouw van ovens ed. mag niet worden vergeten. De kuilen werden
gegraven op de dichtstbijzijnde akker. Het materiaal (scherven, bot, metaal ed.) dat in de kuilen terecht
kwam, is in hoofdzaak afkomstig van huishoudelijk afval dat samen met de bemesting (beer) op deze
velden terechtkwam. Hierdoor is geen exacte datering van de kuilen mogelijk. Slechts bij enkele lijkt
er daadwerkelijk afval in de kuil te zijn gestort. Dit was het geval voor de houtskoolrijke kuil uit de 15de
eeuw. De scherven, het vele houtskool en de aanwezigheid van graanpollen geven ons een
momentopname van wat mogelijk uit één huishouden afkomstig is. Daarnaast verraden de vele
slakken in de zone tegen de Kasteelstraat de aanwezigheid van een smid. Of ook hij hier zijn afval op
het veld kwam dumpen, of er sprake is van een smidse in de onmiddellijke omgeving kan niet worden
geduid. In dit kader moet ook het pottenbakkersafval worden vermeld dat op het perceel ernaast is
aangetroffen, evenwel dichter bij de Heldenlaan. Hierbij kan gedacht worden aan een clustering van
ambachten in een bepaalde zone van Zottegem. Al kan dit op basis van de weinige gegevens niet
worden aangetoond.
Op het veld werden ook kadavers begraven. Ter hoogte van het 17de/18de-eeuws erf (zie onder) zijn
zowel het skelet van een rund als een paard aangetroffen. Deze dieren werden in eerste instantie in
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verband gebracht met het erf, maar gezien de afwezigheid van puin in de kuilen waarin deze werden
begraven, lijken deze eerder te passen binnen het kader van het gebruik van het perceel als akker.
Door de afbeelding van Sanderus (1641) is geweten dat langs de Neerhofstraat bewoning aanwezig is.
Op de hoek met de Kasteelstraat staat zelfs een vrij omvangrijk pand. Resten van deze bewoningsfase
werd ook ondergronds aangetroffen. Over enkele grote kuilen heen werd een plateau van houten
liggers gelegd. Hierop bevond zich een sterk puinig pakket met erg veel archeologische vondsten,
voornamelijk aardewerk. Deze vondsten lieten toe het pakket algemeen in de late 16de- begin 17de
eeuw te dateren. Er is een sterk vermoeden dat het om een afvalpakket gaat dat samen met bouwpuin
op de kavel werd aangevoerd in functie van het bouwrijp maken van het terrein. De houten liggers
kunnen worden gezien als stabilisatielaag. De onderliggende kuilen vormden wellicht een te onstabiele
ondergrond. Resten van het huis zelf werden niet aangetroffen en zijn wellicht onder het neogotische
gebouw te situeren, een zone die niet werd opgegraven. Enkele structuren konden wel in verband
worden gebracht met het erf van dit gebouw. Het gaat om zeker twee tonwaterputten. De ene was
nauwelijks bewaard. De tweede des te beter. Hier waren drie tonnen boven elkaar geplaatst, waarbij
de duigen van de middelste echter binnenstebuiten waren gedraaid. Een datering op één van de
planken liet toe het kapjaar van de boom in 1699 te plaatsen. Rekening houdend met het hergebruik
van deze tonnen mag worden aangenomen dat de waterput in het begin van de 18de eeuw werd
geplaatst. Het materiaal dat in de put werd aangetroffen, waaronder een volledige, duidelijk lang
gebruikte schenkkan, laat vermoeden dat de watervoorziening in dezelfde eeuw werd opgegeven.
Nadat de waterput in onbruik geraakte werd deze met organisch materiaal opgevuld. Dit gebeurde
mogelijk in verschillende fases. In het onderste pakket werden opvallend veel akkeronkruiden
vastgesteld in de botanische resten, maar nauwelijks akkergewassen zelf. De vraag moet worden
gesteld of deze niet met opzet in de kuil zijn geworpen, gezien de grote hoeveelheid. Dit gebeurde
eventueel wanneer er tuin/akkergrond in de put werd geworpen waarin plantenresten van deze
akkeronkruiden aanwezig waren. De pollen uit daarboven liggend pakket wijzen op de aanwezigheid
van stalmest. Het lijkt er sterk op dat de tonput op een bepaald moment als een soort van compostbak
fungeerde. In het pollenspectrum zijn nauwelijks boompollen aangetroffen. Net als tijdens de late
middeleeuwen is er ook in de 18de eeuw sprake van een sterk open landschap. Het beeld dat dus naar
voor kwam uit het pollenonderzoek uit de middeleeuwse gracht kan hier dus gewoon worden
doorgetrokken.
In de 19de eeuw worden de percelen langs de Kasteelstraat langzamerhand volgebouwd. Uit
mutatieschetsen kan de bouw en verbouwingen worden gevolgd, met als meest opvallende fase het
optrekken van het neogotische gebouw tussen 1880-1883.
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In het betreffende programma van maatregelen werden een reeks onderzoeksvragen gesteld. Het
antwoord op een groot deel kwam hierboven reeds aan bod. De vragen worden hieronder nogmaals
overlopen en eventueel van bijkomend antwoord voorzien:
Onderzoeksvragen in functie van de pre-middeleeuwse greppels:
- Kan een groter systeem van landgebruik vóór de ontwikkeling van Zottegem worden herkend?
- Kan een meer specifieke datering worden bepaald voor de greppels?
- Hoe kunnen deze greppels worden geïnterpreteerd?
- Zijn er sporen die gelijktijdig kunnen zijn, maar anders van aard? Wat is hun relatie tot de greppels?
De datering van de greppels blijft alsnog onzeker. Ze kunnen middeleeuws zijn, maar ook
Romeins. Ze kunnen niet worden gelinkt met andere sporen. De laat- en postmiddeleeuwse
kuilen lopen er wel duidelijk overheen.
Onderzoeksvragen in functie van de grachten (de zgn. oodtmoetsgracht):
- Kan op basis van de vulling en het aanwezige materiaal een idee worden verkregen wanneer deze zijn
aangelegd?
- Zijn er resten van de oude landweg aangetroffen die volgens de bronnen naast de gracht liep?
- Kan de gracht worden gekaderd binnen de vroege ontwikkeling van Zottegem?
- Hoe verhoudt de gracht zich stratigrafisch ten opzichte van de oude cultuurlagen?
De aanleg wordt geschat in de late middeleeuwen, maar kan ook ouder zijn. Er zijn geen
directe aanwijzingen van een landweg, maar de aanwezigheid van de vele kuilen langsheen
de gracht wijzen wel in die richting. Er word immers verondersteld dat in functie van het
transport van de grond de kuilen dichtbij dergelijke landwegen zijn uitgegraven, en in veel
mindere mate centraal op het terrein. De gracht kan als scheiding worden beschouwd tussen
de bewoonde kern en het terrein er buiten. Vermoed wordt dat tijdens het heruitgraven een
deel van de akkerlaag in de gracht terecht kwam. De zogenaamde ‘cultuurlaag’ bleek tijdens
de opgraving een natuurlijke verbruiningshorizont.
Onderzoeksvragen in functie van de cultuurlagen:
- Waar binnen het terrein komen deze voor, en wat kan de reden zijn van de afwezigheid van deze lagen
op andere plaatsen?
- Is de vooropgestelde fasering (13de en 14de eeuw) correct. Wat kan de reden zijn van de afwezigheid
van 13de-eeuws materiaal in de centrale zone. Tijdens het vooronderzoek werd immers voornamelijk
langs de Kasteelstraat 13de-eeuws materiaal aangetroffen.
- Wat vertelt het aardewerk en de overige vondsten over de materiële cultuur van de Zottegemnaren?
Gaat het allemaal om consumptieafval, of is er ook productieafval aanwezig? Welke vormen komen
voornamelijk voor? Kan dit vergeleken worden met gelijktijdige contexten uit andere steden?
- kan op basis van het aangetroffen materiaal een uitspraak gebeuren over het socio-economische
statuut van de bewoners?
- In navolging tot de vorige vraag: is er een verschil tussen het materiaal uit een stad en dit van een
Vrijheid? Zekere met betrekking tot eventueel importmateriaal ed.
- Kan op basis van micromorfologisch onderzoek extra inzicht worden verworven over deze lagen? Meer
bepaald hoe deze zijn ontstaan, welke planten er aanwezig waren, of er sporen zijn van bemesting, … .
De cultuurlaag zoals deze in het proefsleuvenonderzoek werd geïnterpreteerd werd niet als
dusdanig waargenomen tijdens de opgraving. Eerder betrof het een natuurlijke
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verbruiningshorizont die voornamelijk centraal op het terrein aanwezig was. Tegen de
Kasteelstraat werd echter wel een oude akkerlaag aangetroffen, gelegen bovenop
laatmiddeleeuwse kuilen. Gezien zijn stratigrafische ligging overheen 13de/14de-eeuwse
kuilen op die locatie wordt die oude ploeglaag ook rond deze periode gesitueerd. Maar er is
een sterk vermoeden dat de akker tot in de 16de eeuw in zwang bleef. Aardewerk uit kuilen
verspreid op het terrein is wellicht mee met bemesting op de akker terecht gekomen en
herwerkt in de kuilen. Het gaat voornamelijk om huishoudelijk afval, zoals grapes en
kamerpotten. Om zicht te krijgen op het socio-economisch aspect is te weinig materiaal
aangetroffen. Daarnaast moet het materiaal meer in detail bestudeerd en vergeleken
worden met contexten uit omliggende steden. Algemeen kan worden waargenomen dat er
geen sprake is van opmerkelijke rijkelijke vondsten die wijzen op een andere status van de
inwoners van Zottegem in deze periode.

Het 17de-eeuws puinpakket:
- Wat is de oorspronkelijke reden/functie van de depressie waarin het pakket gelegen is?
- Kan worden achterhaal wat de functie van de houten balken is?
- Wat vertelt het vondstenensemble over de tafonomie/opvulling (bv. één fases of geleidelijk?).
- Wat vertelt het vondstenensemble over de bewoners van Zottegem in die periode.
- Zijn er aanwijzingen dat het materiaal uit één huishouden betreft? En kan er misschien een link worden
gelegd met de woning op de hoek die is afgebeeld op de Sanderuskaart?
Het puinpakket lijkt te kunnen worden gelinkt met het bouwrijp maken van het terrein.
Hierbij werd een zone waar grote putten waren gelegen gestabiliseerd door middel van de
houten balken. Dit deel van het terrein wordt met een puinig pakket daarna genivelleerd.
Hierin zit heel wat aardewerk gevat. Het was binnen de uitwerking van dit eindverslag
onmogelijk een gedetailleerde studie te maken van dit aardewerk. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat het niet om de dump van één huishouden, maar om herwerkt afval
dat hier werd hergebruikt. De vondsten kunnen tot zover niet worden gelinkt met de
inwoners van het huis op de hoek van de Kasteelstraat. Vermoed wordt dat het huis maar
werd gebouw nadat het terrein bouwrijp was gemaakt.

Bewoning langs de Kasteelstraat:
- Welke gegevens leveren de resten van de kelders? Kan hierbij nieuwe informatie over de huizen
zichtbaar op de 19de-eeuwse kadasterkaarten worden gewonnen?
- Welke sporen bevinden zich onder de vloeren en tussen de funderingsmuren? Wat is hun aard
(bewoningssporen, cultuurlagen, kuilen, greppels)?
- Wat vertellen de gegevens langsheen de straat over he gebruik van het deel van het perceel langsheen
de Kasteelstraat? Verschilt dit duidelijk van de andere zones die zijn onderzocht?
Het onderzoek van de muurresten bracht niet veel nieuwe gegevens. Enkele resten konden
zelf worden herkend op oudere foto’s. Veel belangrijker was de bewaring van de oude
akkerlaag en de kuilen ter hoogte van deze funderingen. Doordat hier gebouwen zijn
opgetrokken op eerder ondiepe funderingen bleven oudere resten gespaard van latere
bouwfases van het college.
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Bewoning langs de Heldenlaan:
- welke archeologische sporen zijn er aangetroffen?
- welke aanvulling bieden ze op de bewoningsgeschiedenis langsheen deze straat?
- zijn er sporen aangetroffen onder de vloer van de huidige kelder?
- Zijn er resten die wijzen op de aanwezigheid van pottenbakkers in de onmiddellijke aangeving?
Dit perceel dient nog te worden opgegraven.

Algemeen:
- Welke nieuwe informatie kon er worden verzameld die bijdraagt aan het inzicht op de ontwikkeling
van de Vrijheid Zottegem?
Uit te opgraving blijkt dat het perceel achter de ‘Ootmoetsgracht’ lange tijd als akker in
gebruik bleef en daarnaast gebruikt werd voor het winnen van leem. Dit moet de situatie
zijn geweest vanaf 13de/14de eeuw tot in de 16de eeuw. Pas vanaf de 17de eeuw kende de
vrijheid mogelijk een voorzichtige bewoningsuitbreiding naar het zuiden toe. Over het
statuut van de inwoners zijn geen opmerkzaamheden vast te stallen op basis van het
gebruiksmateriaal.

figuur 154: Opgraven van een tonwaterput en een krengbegraving.
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6 Synthese
Bouwwerken op het perceel op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat te Zottegem lieten
toe archeologisch onderzoek uit te voeren in het centrum van de stad. De vraagstellingen over dit
perceel gingen voornamelijk over de gebruiksevolutie vanaf de middeleeuwen, waarbij er specifieke
vragen waren omtrent de zogenaamde ‘Ootmoetsgracht’, de aanwezigheid van een oude cultuurlaag
die tijdens het vooronderzoek werd waargenomen, de vele kuilen en de aanwezigheid van bewoning
die door Sanderus in 1641 werd weergegeven.
Pre-middeleeuwse sporen zijn er nauwelijks waargenomen. Een kleinere en een vrij omvangrijke kuil
dateren wellicht uit de ijzertijd en Romeins periode. Ook enkele parallelle greppels kunnen mogelijk
uit deze periode dateren. Vroeg- of volmiddeleeuwse sporen zijn er niet, of sporen uit deze periode
konden niet specifiek worden gedateerd. Pas vanaf de late middeleeuwen zijn er duidelijke
aanwijzingen van het gebruik van het land. Gezien de vele kuilen en de aanwezigheid van een akkerlaag
werd het volgende besloten: vanaf de 13de tot zeker de 16de eeuw werd het perceel als akker gebruikt.
Op het terrein zijn tal van kuilen aangetroffen die geïnterpreteerd worden als leemwinningskuilen,
leem die noodzakelijk was voor de constructie van gebouwen en andere structuren. De meeste kuilen
bevatten slechts enkele vondsten uit deze periode. Er wordt sterk vermoed dat deze afkomstig zijn van
afval en mest dat op de akker terecht kwam. Bij enkele kuilen is er meer materiaal aanwezig en lijkt er
bewust huishoudelijk afval in de kuilen te zijn gedumpt. Langsheen de Kasteelstraat werden heel wat
smeedslakken aangetroffen wat wijst op de aanwezigheid van een smidse in de omgeving. Tijdens de
periode dat er leem werd ontgonnen, bleef het land in gebruik als akker. Een bewijs daarvan is een
stukje akkerlaag.
In dezelfde periode wordt het terrein zowel in het westen als in het noorden afgebakend door een
brede en diepe gracht. Deze blijkt herhaaldelijk te zijn uitgegraven. Enkel in de bovenste laag zijn resten
uit de 15de/16de eeuw aangetroffen. Het is de eerste maal dat de gracht wordt aangesneden.
Pollenonderzoek uit één van de oudste fases van de gracht wijst op graanteelt op de akker en een sterk
open landschap waar nauwelijks bomen aanwezig zijn.
Vanaf de 17de eeuw wordt een zeker een deel van het perceel ingepalmd door erven langsheen de
huidige Neerhofstraat. Gezien de vele kuilen op deze locatie diende de bodem er opnieuw stabiel te
worden gemaakt, wat gebeurde met een plateau van palen en een puinlaag. De puinlaag bevatte
opmerkelijk veel aardewerk dat algemeen in de late 16de- 17de eeuw kon worden gedateerd. Minstens
één, mogelijk twee tonwaterputten kunnen in verband worden gebracht met het erf op de hoek van
de Neerhofstraat met de Kasteelstraat. De vulling in deze waterput toonde aan dat deze waarschijnlijk
als compostbak is hergebruikt. Het onderzoek op de pollen wijst opnieuw (of nog steeds) op een sterk
open, boomloos landschap. Er zijn geen verdere aanwijzingen voor het gebruik van de rest van het
terrein als akker, noch als locatie om leem te winnen. Zoals de prent van Sanderus aangeeft mag een
langzame omschakeling in de 17de en 18de eeuw als (moes)tuinen en boomgaarden worden
aangenomen. De verdere evolutie in de 19de en 20ste eeuw kan worden gevolgd op basis van de
mutatieschetsen. Archeologisch gezien zijn uit deze periode enkel halfondergrondse kelders en
vloeren opgraven.
Op basis van de archeologische gegevens is het duidelijk dat het perceel tot en met de 16de eeuw buiten
het effectief bewoonde centrum van de bewoningskern van de vrijheid Zottegem was gelegen. De
scheiding tussen wat als binnen en buiten de toenmalige bewoningskern werd beschouwd gebeurde
fysiek met een diepe gracht die doorheen de tijd werd onderhouden, tot uit geschreven bronnen blijkt
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dat dit in 18de eeuw niet meer het geval was en de gracht werd opgegeven. Het terrein net buiten de
agglomeratie werd gebruikt als akker en een locatie om leem te ontgraven. De omgeving moet toen al
zeer open zijn geweest. Vanaf de 17de eeuw kwam er bewoning langsheen de Neerhofstraat en werd
de akker vermoedelijk ook opgegeven. Pas vanaf de 19de eeuw zal ook de zijde van de Kasteelstraat
worden volgebouwd. De opgraving liet op die manier toe een duidelijk beeld te scheppen van hoe er
met een terrein net buiten het centrum werd omgegaan, en reikt nieuwe gegevens aan zoals het open
landschap vanaf de late middeleeuwen en de evolutie van de ‘Ootmoetsgracht’.

figuur 155: In de vulling van een tonwaterput werd onderaan een quasi volledige kan aangetroffen.
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7 Assessmentrapport
In het bovenstaande hoofdstukken werden de resultaten beschreven en geïnterpreteerd. In dit laatste
deel wordt op basis van die resultaten een inschatting gemaakt van de potentieel voor verdere
kennisvermeerdering en welk onderzoeken er eventueel nog kunnen gebeuren

7.1 Korte beschrijving van de kennisvermeerdering
Uit de opgraving blijkt dat het perceel achter de ‘Ootmoetsgracht’ lange tijd als akker in gebruik bleef
en daarnaast gebruikt werd voor het winnen van leem. Dit moet de situatie zijn geweest vanaf
13de/14de eeuw tot in de 16de eeuw. Pas vanaf de 17de eeuw kende de vrijheidmogelijk een voorzichtige
bewoningsuitbreiding naar het zuiden toe. Over het statuut van de inwoners zijn geen
opmerkzaamheden vast te stellen op basis van het gebruiksmateriaal.

7.2 Beschrijving van het potentieel op kennisvermeerdering
Na de basisverwerking die noodzakelijk was voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het
opstellen van het eindrapport bieden de gegevens de mogelijkheid om extra kennis te vergaren. Hierbij
wordt de data die werd gecreëerd verder gebruikt.
Het mogelijk verder onderzoek kan zicht richten op:
- Een meer doorgedreven studie van het aardewerk. De vondsten zijn voornamelijk
gedetermineerd met het oog op een datering. Een meer uitgebreide studie kan de datering
wellicht nog verfijnen en zicht verschaffen op de vormen en baksels. Hierbij kan nader bekeken
worden of het lokaal of regionaal materiaal betreft. Dit door een vergelijkende studie van
eerder aangetroffen aardewerk in de bv. het pottenbakkersafval) en in de omgeving.
- Studie van het materiaal uit de uit de 17de-eeuwse context, waarbij de verschillende
materiaalcategorieën met elkaar in relatie worden gebracht. Daarbij wordt getracht meer
informatie te krijgen over het ensemble.
- Doorgedreven studie van andere vondstencategorieën. Zo kan het dierlijk bot ook eventueel
extra informatie opleveren. Ook een verder onderzoek van het metaal kan een datering of
betere determinatie opleveren.
- Integratie van de nieuwe kennis over de gebruiksevolutie van dit perceel binnen de gekende
informatie over de geschiedenis van Zottegem.
- Een verklaring zoeken voor de aanwezigheid van het vele colluvium.
- Verder natuurwetenschappelijk onderzoek op
1. De balken waaruit het plateau bestaat om zicht te krijgen op de houtsoorten
die zijn gebruikt.
2. Onderzoek van het organisch materiaal onderaan kuil 34 met het oog om de
functie te achterhalen.
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7.3 Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering
De studie van het aardewerk kan in de toekomst worden aangewend wanneer op andere locaties
vondsten worden aangetroffen. Gezien er steeds regionale verschillen zijn in een bepaalde
periode, zeker wat de middeleeuwen betreft, kan het een aanzet vormen inzake kennis over het
regionale en lokale aardewerk.
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8 Bewaring van het archeologisch ensemble
Het volledige ensemble zal worden overgedragen aan het Archeodepot op de provinciale erfgoedsite
Archeocentrum in Velzeke.

Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2
9620 Velzeke (Zottegem)
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10 Digitale Bijlagen
Bijlage 1

Werkputtenplan (shapefile)

Bijlage 2

Plannen en plannenlijst (PDF)

Bijlage 3 Lijsten
3.1 Sporenlijst
3.2 Vondstenlijst
3.3 Monsterlijst
3.4 Fotolijst
3.5. Tekeningenlijst
Bijlage 4 Verslagen Analyse
4.1 Rapport Analyse pollen en Macroresten
4.2 Rapport Dendrochronologisch Onderzoek
4.3 Rapport Analyse metaalslakken
Bijlage 5

Beschrijving houten tonnen
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