
Rom 1n bewoning in 
raardsbergen 

Nick VAN LIEFFERINGE, Nico DE BROUWER 
en Luk BEECKMANS 

Na jarenlange archeologische veldverkenning in de deelgemeenten van Geraardsbergen rapporteren 
we hierbij de eerste resultaten over de Gallo-Romeinse bewoning. Dit onderzoek is enerzijds gebaseerd 
op gegevens van Nick Van Liefferinge, die vooral de westzijde van Geraardsbergen prospecteerde (') , 
en -anderzijds op gegevens van Luk Beeckmans, die het noorden van de gemeente onderzocht. 

Terreinprospectie in de gemeenten van 
Geraardsbergen. 

Archeologische veldverkenning 
of terreinprospectie 

Bij deze vorm van onderzoek, in 
het Engels gekend a ls ''field-survey" 
en in het Duits al "Landesaufnah
me", wordt een streek sys tematisch 
belopen. Alle mobiele en niet
mobiele archeologische sporen di 
aan de oppervlakte zichtbaar zijn 
worden hierbij geïnventariseerd en 
in kaa rt gebracht. 

Verscheid ne bronn n zoal topo
grafische kaarten, bod mkaart n, 
historische kaarten, kadasterkaar
ten n luchtfot 's zijn dankbar 
hulpinstrum nt n. In b paald 
gevall n br ng n archi v n, top -
ni m n of loka1 verha len ven ns 

bijkomende informatie (2). 

Uiteraard zijn niet alle archeologi
sche sites aan de oppervlakte waa r 
te nemen, daarom zijn eveneens 
verkennende controles bij s tede
lijke en rurale grondwerken van 
groo t belang. We vermelden onder 
andere het volgen van sloopwer
ken, wegenwerken, de aanleg van 
pijpleidingen, verkavelingswerken 
en a lle rl ei infrastructuurwerken 
waarbij een ingreep in de bodem 
gebeurt. 

De aangetroffen archeologische 
gegevens worden opgeslagen in de 
Centrale Archeo logische Inventaris 
(C.A .!. ), die wordt bijgehouden bij 

Gal/o-Romeins prospectiemateriaal uit 
Ophasselt. 

het Vlaams Instituut voor het On
roerend Erfgoed (VIOE) te Brussel. 

De Romei11se tijd in Noord-Gallië 

AlgeJIJeen 

De Galla-Romeinse fase begon in 
oord-Gallië met de invallen van 

Gaius Julius Caesar (0 100 tot 44 
v. Chr). Volgens Caesar was heel 
Gallië aan het einde van 57 v.Chr. 
tot vrede gebracht. Door talrijke 
opstanden en afslachtingen tijdens 
de daaropvolgende jaren kwam de 
definitieve kolonisatie en pacifica
ti e van oord-Ga lliëpas tot stand 
tijd ens de regering van keizer Au
gustu s (27 v. Chr. tot 14 n . Chr.). 
De adminis tratieve en juridische 
s tatu s, uitgevaard igd in de Lex Pro
vincine, werd uitgevaardigd in 22 
v.Chr. Vanaf dan behoorde Zuid
Vlaanderen tot de provincie Gnllia 
Belgicn en ressorteerde onder de 
Civitas Neruiontiii met Bavay (Baga
cum) als hoofdplaats. 

oord-Gallië w rd, zoal der t 
van het Ram in e Rijk, voorzi n 
va n e n b langrijk w g nn t. 
Aanvank lijk hadd n d ze w -
g n v or I n militair fw1cti , 

(' ProP, cti uitg v rd n .. v. pr f chrift . n d Univ r it it nl (UC) (N. V AN LII~ I· FhRIN E, Ar heologi 11 o11derzoek in 
het zutdwe ten van Geraardsbergen, nu i tg g v n r f chrift, U , 2 d I n, A d mi j ar 2005-200 ). 

(2} J. M. , Archeologische slreekbe chrijving. J:en hand/ iding. Ar h I i h W rk m n h N ~ d rland, Am t r am, 
1985, p. 13-14. ' 
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Romeinse wegen in de omgeving van Geraardsbergen (met dank aan Johan Frnaçois). 

maar snel ontwikkelden deze zich 
tot belangrijke slagaders voor de 
opbloeiende economie en het reizi
gersverkeer. 

Stilaan kwam een proces tot stand 
waarbij inheemse en Romeinse 
elementen met elkaar versmolten: 
de Galla-Romeinse cultuur. 

In het noordwestelijk gedeelte van 
de Civitas Nervimum vervulde de 
vicus van Velzeke gedurende een 
drietal eeuwen een functie als eco
nomisch en religieus centrum van 

s 

• 
flobacq 
(La Puvinage) 

het omliggende agrarisch nederzet
tingslandschap. Velzeke was dan 
ook een afzetmarkt voor het winst
gevend surplus aan landbouwpro
ducten van de talrijke zelfstandige 
villae uit de omgeving e). 

De invallen van de Germanen in 
het derde kwart van de derde eeuw 
n. Chr. hebben in ons gebied uit
eindelijk geleid tot een definitieve 
ineenstorting van het economisch 
systeem en tot een zeer sterke ont
volking. 

• 

(Keater) 

Kaart met de Galla-Romeinse inplantingen in Geraardsbergen. 

Het onderzoeksgebied Geraards
bergen 

De sites 

Momenteel kennen we in Geraards
bergen een elftal Gallo-Romeinse 
sites. Van west naar oost vermelden 
we Zarlardinge I en 11, Goeferdinge, 
Overboelare, Ophasselt, Schen
delbeke I en 11, Onkerzele I en 11, 
Smeerebbe-Vloerzegem en Moer
beke. 

Deze puinconcentraties duiden in 
de meeste gevallen op woonsites 
(villa's), die werden opgetrokken 
in steen/hout-leembouw. Hiermee 
bedoelen we een sokkelbouw uit 
ijzerhoudende zandsteen of glau
coniethoudende kiezelzandsteen 
e) en een bovenbouw in vakwerk. 
Meestal betreft het woonhuizen 
van het zgn. porticus-type. Dat zijn 
rechthoekige gebouwen met een 
gevelportiek tussen twee vooruit
springende hoekvertrekken (5

). De 
daken waren bezet met pannen: 
tegulae (platte pannen met opstaan
de randlijsten) en imbrices (half
rondgebogen pannen). Bepaalde 
gebouwen waren uitgerust met 
een gesofisticeerd verwarmings
systeem dat we kennen als een lzy
pocaustunz. Dit wordt bijvoorbeeld 
geïllustreerd door fragmenten van 
hypocausttegels die zijn terugge
vonden in de nabijgelegen villa van 
Sint-Lievens-Esse (6

). 

e) Deze vicus was niet alleen het economische, maar eveneens het religieus centrum van de regio. 
(4) Afkomstig uit de tertiare afzettingen van het Diestiaan en het Paniseliaan. Beide formaties dagzomen op de omliggende 

getuigenheuvels. 
( 5) R. NouwEN, De Romeinen in België (31 v. C.- 476 n. C.), Leuven, 2006, p. 116. 
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na, v n aul hton afkomst en had 
w rt ls in d pr -Rom ins tijd ('1). 
V n f h L midd n van d e rste 

uw n. Chr. g raakt n d z meer 
n m rond r Romeins cultuur

invl d . 

Activiteiten 

D rn es te Galla-Romeinse puin
eene ntraties in het studiegebied 
wijz n op villa's (landbouwuitba
tingen). Bepaalde vondsten, zoals 
de rnaalstenen van Srneerebbe
Vloerzegern, wijzen op randacti
viteiten, zoals op het malen van 
gran n en/ of andere zaden. 

Reconstructie van een villa van het porticus-type (openluchtmuseum Aubechies) (7
) . 

De vondst van een aantal ijzerslak
ken in Goeferdinge wijst mogelijk 
in de richting van brandgevaarlijke 
activiteiten die zich op een veilige 
afstand van het hoofdgebouw of 
woongedeelte hebben afgespeeld. 
Misschien pleiten ze voor het be
staan van een smederij. De ligging 
naast de Romeinse weg (Hogeweg) 
is hierbij opvallend. 

p ald ond te nc ntrati , 
erb lar -Hog w gen 

ndelb k I, l rd n w inig 
of een bouwmateriaal p. Dit kan 
wijzen op e n hout-I rnbouw met 
trof rietbed kking. 

l11plnntin en preiding 

De inplanting an deze villa's ge
beurde hoofdzakelijk op de karn
lijnen en de aansluitende zwakhel
lende zon . De voorkeur ging uit 
naar hellingen met een zuidooste
lijke oriëntatie. Het landbouware
aal be tond uit een go de droge 
leembodem met een duidelijk 
profi ]ontwikkeling. 0 vochtige 
en alluvial grond n w rd n dui
delijk ontweken (11) . 

De spreiding van deze sit s g b ur
de vermo delijk op e n g organi
seerd manier, waarbij d kav Is 
haa aan I ten p het Rom ins 

(") 

() 
) 

('1 

w genn t. Aangezien de Romeinse 
wegen in on g bied nog t weinig 
zijn gekend is het moeilijk om de 
centuriatie (Romeinse landinde
ling) goed te vatten (9

). 

De ites van Overboelare en Goe
ferdinge zijn gescheiden door een 
vondstloze zone en bevinden zich 
gekruist tegenover elkaar langs de 
Romein e weg naar Vleesberg (Fio
becq). Het is niet uitgesloten dat 
we hier te rnaken hebben met één 
site met gespreide gebouwen C0). 

Een gelijkaardige vaststelling geldt 
ook voor Zarlardinge-Kohoorbo , 
waar twe conc ntraties g chei
den worden door n vondstloz 
zon van ong v r 30 m n en 
aarden (holle) w g. 

De bevolking 

E n groot g d lt van d b vol
king wa , op nk l immigrant n Bouwmateriaal: tegula en imbrex. 

hrift an d 

. FR IR , Verslag 
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De Hogeweg tussen Overboelare en Goeferdinge. 

Economie 

Het bouwmateriaal kwam in regel 
uit de onmiddellijke omgeving. 
De glauconiethoudende zandsteen 
(Paniseliaan) de ijzerhoudende 
zandsteen (Diestiaan) zijn immers 
frequent aanwezig op de heuvel
zone rond Geraardsbergen. 

De recente vondst van een dak
panoven in Bever met honderden 
misbaksels van tegulae en imbrices 
kan eventueel in verband worden 
gebracht met de Galla-Romeinse 
villabouw in de streek rond Ge
raardsbergen. 

Luxeaardewerk zoals terra sigillnta 
werd ingevoerd uit Zuid-Gallië, 
Midden-Gallië en later ook uit het 
Rijn- en het Argonnegebied. Uit 
deze laatste drie productieplaatsen 
kwam eveneens het geverniste aar
dewerk vandaan. 
Borden in Pompeiaans rood aar
dewerk kwamen aanvankelijk uit 
Rijnlandse manufacturen, later ont
stonden eveneens werkplaatsen in 
West-België. De wrijfschalen (mor
taria) behoren tot types die afkom-

Galla-Romeinse maalstenen uit Smeerebbe
VIoerzegem. 

stig zijn uit het gebied rond Bavay. 
Amforen, "containers" voor het 
transport van liquide producten, 
kwamen uit de Mediterrane wereld 
en waren o.a. gevuld met wijn, olijf
olie, vissaus (garum), olijven ... 

Het merendeel van het zgn. ge
woon gebruiksaardewerk, zoals 
kruikwaar, kruikamforen, dalia en 
kookpotten met reducerende of oxi
derende bakking hebben een meer 
regionaal karakter. 

Het aardewerk werd samen met 
andere benodigdheden aangekocht 
in lokale winkeltjes of op de mark
ten van Vloesberg en Velzeke. In 
dit verband vermelden we ook een 
drietal fragmenten van fibu lae uit 
Schendelbeke. Soms werd dit ma
teriaal aan de man gebracht door 
rondreizende leurders. 

Wanneer de Romeinse geldecono
mie goed op gang was gekomen 
werd vooral gehandeld in klin
kende munt. Eei1 Nervische potin
munt van het type "au rameau A", 
gevonden op de villa van Schendel
beke II, is tot nu toe de oudste mw1t 

Gal/o-Romeins kommetje uit de site van 
Moerbeke-Kapellestraat. 

uit Geraardsbergen. Ze werd gego
ten na de Romeinse invallen. 

Datering 

De meeste fragmenten van terra 
sigillata kwmen in de 2de - 3cte eeuw 
gedateerd worden. 

Het Pompeiaans rood aardewerk 
kan ruim gesitueerd worden in de 
1 ste eeuw tot het begin van de 3cte 
eeuw. 

De mortaria of wrijfschalen beho
ren tot types die in de regio van 
Bavay ( oord-Frankrijk) werden 
geproduceerd. De massaproductie 
floreerde hier een hele tijd, maar 
begint zeker niet vóór 70 na Chr. De 
2e eeuw wordt echter beschouwd 
als de grote bloeiperiode van deze 
centra. Toch liep de productie waar
schijnlijk nog een flink stuk door in 
de 3e eeuw. 

Deze voorlopige dateringen zijn in 
overeenstemming te brengen met 
de vaststelling dat de meeste Galla
Romeinse nederzettingen in onze 
gewesten hun grootste bloei ken
den vanaf de Flavische periode (69 
tot 96 na Chr.). Vele nederzettingen 
bleven ononderbroken bewoond tot 
in het derde kwart van de 3e eeuw, 
meer bepaald tot rond 260-268. 

De wegen 

Het gebied rond Geraardsbergen 
is gevat tussen twee noord-zuid 

Fibulae uit Schendelbeke 11. 



Gallo Rom in b wonin in G raardsb rgen 

Een Nervi se he munt uit po tin van het type "au rameau A~ Schendelbeke 11. 

t-w t 
n tra , van b rg ia 

G raard b rgen v rd r oo twaart . 
\ lgen prof. J. [ rten betreft 

z weg e n deel an de Ro-
mei hoofd weg van Boulogne-
ur- r naar Ton eren (1 ~). Volgen 

. f. Ro ge daarentegen loopt deze 
laat tg no mde weg echter noor
delijk ren loopt hij via Velzeke 
\'erd rnaarA een Tongeren (13). 

Wat er ook van zij, verscheidene 
gege n wijzen op een GaiJo
Romein e oor prong van de Ko
hoor traat (Zarlarding ) n d Ho
geweg (Go ferding ). Op h t ka
da terplan van P.C. Popp worden 
de Kohoor traaten d Hogew g 
trouwens nog aang duid als' Sirnet 
van Vloesberge naer Geeraerd bergen 
genaemd den hoogen weg'. 

In h t westen luit dit trac ' aa n op 
d Klooster traat in v rb k (Bra
k I). Hi r troffen M. Rogg n M. 
V! lgh in 19 6 n aanlal Rom in 
vond tconc ntrati aa n (1~). H t 
trac ' Jo pt dan v rd r v r d g~

hucht n 'Le Monl', 'Le Toumiboi-;' 
n 'La Potterée' in rd -1 I n g u-

wen. Van hi •ruit zijn w I hl 

2 km v rwijd rd van d 'Chnu ée 
Bmnehaut' n d it van 'Le Puvi
na een La Plnnque' in Vlo b rg. 

H t oo telijk g d elt van de Ho
gew g loopt verder door in de rich
ting van het stadcentrum van Ge
raardsbergen. Hier maakt het tracé 
mis chien aansluiting met de Les
sen estraat op de we telijke oever 
van de D nder. Vanaf hier wordt 
het verloop van het tracé onzeker. 
Buiten de stad liep de weg verder 
door de huidige Brusselsestraat en 
de Kapellestraat (Bosberg), rich
ting Denderwindeke ( inove) en 
vermoedelijk verder naar Kester 
(Gooik) . 

Daarnaast bestonden uiteraard een 
heel aantal wegen van plaatselijk 
belang. Zo kunnen drie puincon
centaties in het gebi d Geraard -
b rgen/H rz I , gel g n lang d 
Br traat/ Hog weg, en lokaal 

allo-Rom in trac aanduid n 
m t n o t-w tv rl op. 

Overgang naar de llliddeleeu'luen 

p d it f 

m ilijk t dat r n, maar het kan 
m t gr t graad van z kerheid in 
v rb nd word n g bracht met Ger
maa n k lonist n, die vanaf de 
lat vi rd uw in verschillende 
golfb wegingen onze streken heb
b n h rb volk t. 

H t Merovingisch grafveld van 
Ov rboelar (6de_7de eeuw) hoort bij 
en kleine bevolkingskern van één 

of m rder families van oorspron
kelijk Germaanse (Frankische) 
immigranten. 

Besluit 

Vanaf het midden van de eerste 
eeuw n. Chr. ontwikkelde zich 
in ons gebied een druk bewoond 
GalJo-Romeins villa-landschap. 
De vruchtbare zandleembodem 
vormde hierbij een interessante 
aantrekkingspool. Het onderzoek 
in Geraardsbergen bracht tot nu toe 
een elfta l bewoningssporen aan het 
licht. 

De regionale centra van Velzeke en 
Vloesberg waren de economische 
draaischijven die als afzetmarkten 
fungeerden voor de overproductie 
van deze landbouwbedrijven. Deze 
locaties waren tevens de aankoop
punten voor allerlei lokale goede
ren tot mediterrane lu e-artikelen 
toe. 

D ze cen tra werden bereikt via 
hoofd weg n en regionale wegen. 
Een b langrijk tracé liep vermoe
d lijk an !oe b rg ia Everbeek 
naar Zarlarding (Kloo terstraat
Koho r traat) n Go ferdinge 
(H g w g). D w g li p verd r 

twaart door raard b rg n, 
ri hting K t r (G oik) . 

z Gal-

1 J Mr "'' ,.,, /Jelgtr m ltrl f<omei11 s Tijdvak, Arclteologisclte knnrle11 vnn België, 1 en 2, n, 
Bru<; ·1, 1968, kaart I. 

1
) \.1 Reil 1.r, Fen btjdrnw lol de studie vnn het Gnllo-Ro111eins wegennel in de trec•k ltuen clwlrlc en Dc•ndcr, in H liniun1 

11,1972, p. 12 153. 
( 

1
) Al Ie ti· 500104,500 105, 50010n, 500107 •n 50010 . 
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Ligging van de Galla-Romeinse bewoningssite en middeleeuwse inplan ting van het Hof te Nieuwenhove, Zarlardinge. 

van onderzoek kunnen we deze 
slechts algemeen situeren vanai het 
midden van de eerste eeuw n. ChT. 
tot het derde kwart van de derde 
eeuw. De invallen van Germaanse 
stammen tijdens de jaren 260-268 
be tekenden het definitieve einde 
van de bloeiende Gallo-Romeinse 
villa-cultuur in onze gewesten. 

Het aantal sites die momenteel in 
kaart zijn gebracht vertegenwoor
digen slechts een deel van het aan
wezige poten tieel. Enerzijds is nog 
heel wat onderzoek te ondernemen 
(vooral in de zuidelijke en de oos
telijke sec tor van Geraardsbergen) 
en anderzijds dagzomen niet alle 
sites, zodat ze bij terreinprospectie 
niet worden waargenomen. 

Ten slotte moeten we melden 
dat de meeste van deze sites ern
stig worden bedreigd. Dit wordt 
veroorzaakt door verscheidene 
factoren: enerzijds zorgt de schaal
vergroting in de landbouw voor 
bodemerosie en anderzijds tasten 
nitraten en kunstmeststoffen de 
archeologische metalen in de on
dergrond aan (15). 

Inventaris van de Galla
Romeinse bewoningssporen 

Zarlardinge - Hof te Nieuwenhove 

Topografische kaart: 
Brakel30/6 (Lambert: 111,92/162,48). 
Hoogte: 60 meter. 
Bodemkaart: Nederbrakel 99 E: 
ADa, Aca, Ada, Acp, Adp. 
Modern kadaster: Geraardsbergen/ 
Zarlardinge: 1037, 1038a, 1039a, 
1039b, 1040. 

De Gallo-Romeinse site bevindt 
zich rond een centraal gelegen 
brondal en situeert zich op een 
steile zuidelijke helling naast de 
Molenbeek. 

Bij het bouwmateriaal noteren we 
talrijke fragmenten van dakpannen 
(tegulae/imbrices) en zandstenen. 

Het aardewerk bevat een rand
fragment van een dolium in een 
donkergrij s baksel (zie figuur, 1), 
een randfragment van een diep 
bord (?) in een zanderige grijze klei 
met oranjerode wand (zie figuur, 2) 
en een reeks wandfragmenten van 

huiken, amforen, dolia en lokale 
waar. 

Verder vermelden we nog een bo
demfragment van een klein recipi
ent in lichtgroen glas, versierd met 
fijne ribben (zie figuur, 3). 

Opvallend zijn een reeks van ai
wijkende scherven die mogelijk 
dateren uit de Merovingische peri
ode. Vermoedelijk heeft zich later 
op deze site, een tijd na de Galla
Romeinse periode, een Germaanse 
nederzetting ontwikkeld. Vana1868 
is deze site archivalisch bekend als 
(villa) Saroldingas. 

Zarlardinge - Kolworbos 

Topografische kaart: 
Brakel30/6 (Lambert, 111,72-159,88). 
Hoogte: 50 meter. 
Bodemkaart: Nederbrakel 99 E: A ba. 
Modern kadaster: Geraardsbergen/ 
Zarlardinge: 86652, 929 tot 933. 

De site is gelegen aan d G late
gemstraat, op ca. 100 m 

(1 5) Door de schaalvergroting in de landbouw ontstaan grote akkercomplexen, waardoor perc I gr nz n m t h g n n 
kanten wegvallen, met een sterke vorm van erosie tot gevolg. Deze vorm van rosi wordt nog rd r in d h nd 
gewerkt door het (diep )ploegen, haaks op de contouren van d hoogtelijn n. 
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rcheologisch materiaal uit Zarlardinge
Hof te Nieuwenhove. 

hu ht h rb 

v r tw 

\ inden r de kla i ke bouw
materialen (t gula firnbrie ) te
rug, amen m t talrijke zand t en
fragmenten. 

Bij het aardewerk ermelden w 
enkele cherven in terra igillata, 
\\ aaronder het randfragm nt van 
geknikte kleine beker (Dragendorff 
27) (zi figuur, 1) en enkele wand
scherven in Centraal-Ga llisch 
techniek. 

erder verzameld n we en k Ie 
wand cherv n an aard w rk in 
t rra nigra, een randfragment van 
e n mortarium in n zandig, g el 
'Bavay-baks I' (zi figuur, 2), en 
doliumfragment uit harde grijz 
klei met e n oranjerood opp rvlak 
(zi figuur, 3) en nk I wand eh r
v n van kruikwaar. 

Bij h t handg v rmd aa rd w rk 
v rm ld n w h t randfragm nt 
van n (k k)p tin n zacht t t 
matig hard bakking, v r chr ld 
m tI mbr kj n wandfrag-
m nt m t n nv udig lijnv r-
i ring, v rschraal m t kwart k r

r "ltj . 

n 
n-

Go/lo Rom in b wonin In roard b rg n 

2 

10 cm 

Schervenmateriaal uit Zarlardinge-Kohoorbos. 

Go 'fi rdinge-Hogeweg 

11 pografisch kaart: 
Brakel30/6 (Lambert 113,01-161,31). 
Hoogte 41 meter. 
Bodemkaart: ederbrakei 99 E: Aba. 
Modern kadaster: Geraardsber
gen/Goeferdinge: 537, 538a, 538b 
en 539. 

Deze site is gelegen langs de Hoge
weg, op ca. 300 m ten zuiden van 
de kerk van Go ferdinge en op ca. 
400 m ten oosten van het gehucht 
Molen-te-veel. 

Het bouwmateriaal bes taat uit tal
rijke dakpanfragmenten (tegulae/ 
irnbrices) en lokale ijzerhoudende 
zandsteen. 

Bij de terra sigillata vermelden we 
een sterk verwe rd randfragment 
in Centraal-Galti eb techni k (zi 
figuur, 1) n e n aantal verw rde 
wandfragment n. n randfrag-
m nt va n n bord i v rvaardigd 
int rra nigra (zi fi guur, 2). 
Bij d kruikwaar not r n w n 
tw J dig oorfragrn nt in g I kl 
(zi figuur, 3). n randfragm nt 
van n mortarium in witg 1 kJ i 
b ft n zwar 1 licht ov rhang 11 -

d rand n i v r hraald m t 
ham tt (zi figuur, 4) .~ rd r n -

t r n w n b d mfragm nt v n 
n d lium n aantal h rv n in 

r du r nd g bakk n aard w rk, 
w ar n r n a nt I r nd- n b -
d mfra m nl n (zi fi uur, 5, 1 7) . 

Mld n w 
nl v, 11 

· - -.. 
• • 

' ' 

: .. . , 
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• • • 
I 

, • 4 

3cm 

H t luxeaardewerk en het glas on
derstrepen een bepaalde welstand 
bij d bewoners. 

Een concentratie ijzerslakken kan 
even tueel wijzen op een plaatse
lijke smederij . 

Overboelare - Hogeweg 

Topografische kaar t: Brakel30/6-
112,69/160,86. 
Hoogte: 40-44 meter. 
Bodemkaart: Nederbrakel 99 E: 
overweg nd A ba, noordelijk Abp. 
Modern kada ter: Geraardsbergen/ 
Overboelare: 282d, 282e1 283b, 283d, 
284, 338, 339 en 3423

• 

De site is gelegen op een groot ak
kercompl , aan de grens tussen 
Goeferdinge (ten noorden van de 
Hogeweg) en 0 erboelare (ten 
zuid en an de Hogeweg). Ze be
vindt zich op en langgerekte heu
v !rug die de wat rsch idingslijn 
vorm t tu s n d Kalsterbeek en de 

el mb k. De ite is g situe rd 
tu n d Hogeweg en de Plank-
k uter h·aa t op ca. 50 m ten oosten 
van h t g hucht Molen-te- Veel n 

p ca. 150 m t n n rdwesten van 
h t hucht Planken. 

1 ht 

an d 
n kan rm 

d n g r la t rd . 

t 
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Schervenmateriaal uit Goeferdinge-Hogeweg. 
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Schervenmateriaal uit Overboelare-Hogeweg. 

Het aardewerk is ruim vertegen
woordigd . Bij het fijn aardewerk 
ond erscheiden we enkele fragmen
ten in terra sigillata, waaronder een 
randfragment in Oost-Gallische 
techniek (zie figuur, 1), verder en
kele scherven in terra nigra, met 
o.a. een randfragment van een 
beker, bestrooid met fijn zand (zie 
figuur, 2) en een fragment van een 
bord (zie figuur, 3). Bij het fijne 
aardewerk horen verder een paar 
wandscherven in Pompeiaans 
rood en een wandfragment in ge
vernist aardewerk met radstempel
versiering (zie figuur, 4). 

Bij de kruikwaar vermelden we een 
randfragment in een bruingrijze 
klei met oranjerode wanden (zie 
figuur, 5). De mortaria zijn verte-

genwoordigd door een paar rand
fragmenten in zgn. Bavay-baksel 
(zie figuur, 6). Verder vermelden 
we een aantal doliumfragmenten 
(zie figuur, 7 en 8) en een aantal 
wandfragmenten van amforen . 

Bij het lokaal/ regionaal aardewerk 
hoort wat oxiderend en reducerend 
gebakken gedraaid aardewerk, 
waaronder het bodemfragment 
in blauwgrijze klei (zie figuur, 
9). Verder vermelden we nog een 
randfragment van een beker in een 
brokkelig bruingrijs baksel en een 
bodemfragment met een grijszwar
te kern en gevlekte buitenwanden 
(zie figuur, 10 en 11). 

Interessant is een wandscherfje in 
zgn. technisch aardewerk in een 

donkergrijze klei met rozerode 
wanden en verschraald met grof 
organisch materiaal. Dit fragment 
kan beschouwd worden als een 
onderdeel van een zoutcontainer. 
Het transport van zout gebeurde 
vermoedelijk in handgevormde 
containertjes uit poreus aardewerk 
dat het vochtgehalte van de inhoud 
regelde. 

In tegenstelling tot de meeste 
Galla-Romeinse sites in de streek 
zijn hier geen (zand)steenfrag
menten en grote hoeveelheden 
dakpanfragmenten teruggevonden. 
Mogelijk werd deze structuur dan 
ook volledig in houtfleem-bouw 
opgetrokken. De fragmenten van 
Romeinse mortellijken deze stel
ling enigszins te relativeren. Het 
is immers niet onmogelijk dat de 
meeste bouwmaterialen later wer
den gerecupereerd. 

Uit het aantal fragmenten van luxe
aardewerk blijkt dat deze site over 
een bepaalde welstand beschikte. 

De toponiemen Planken, Plankkou
ter en Plankkouterstraat duiden vol
gens L. Van Durme op authentieke 
Romaanse plaatsnamen, die terug
gaan op een Picardisch leenwoord 
dat "brug" betekent. 

Ophasselt- Breestraat 

Topografische kaart: 

Geraardsbergen 30/3 (Lambert: 
116,37 - 168,82). 

Hoogte: 70 m . 

Bodemkaart: AbajwLDx (matig 
droge tot matig natte zandgrond 
met onbepaald profiel). 
Modern kadaster: Geraardsber
gen/ Ophasselt: 105P -b. 

Op een rechthoekig perceellangs 
de Ereestraat liggen Galla-Romein
se bouwelementen en schervenma
teriaal verspreid. Langs drie zijden 
(tot voor kort langs de vier zijden) 
wordt dit terrein door taluds afge
sloten. Vermoedelijk vormt dit per-
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Siruatie van Galla-Romeinse inplantingen langs de Breestraat te Ophasselt en de Hogeweg 

in Steenhuize-Wijnhuize (Herzele) (kaart: G. Redant). 

ceel d afbakening an een oud erf. 

Bij het bouwmateriaal onderschei
den we een aantal dakpanfragmen
ten (tegulaejimbrices) en zand-
teenfragmenten. 

Bij het aardewerk noteren we wat 
kruikwaar, daliurnfragmenten en 
lokale/ r gional oxid rend n 
reduc rend g bakken aard werk. 
Verd r vermelden w n maal-
s teenfragment uit conglom raatge-
te nte. 

Langs het tracé van d Br estraat
Hoge Weg ( t nhuiz -Wijnhuize, 
H rz I ) - B v r traat (Sint-Ant -
links, H rz Ie) zijn m m nt I dri 

allo-Rom in puin onc ntrati 
bekend . Z ligg n t Ik ns op n 
afstand van and rhalv ki l m t r 
van elkaar v rwijd rd. 

De ligging van deze drie puin
concentra ties langs een tracé op 
een dominerende heuvelkam, kan 
wijzen op een prehistorische of een 
Gallo-Romeins weg van lokaal be
lang (16

) . 

chendelbeke- Kakelenberg 

Topografi che kaart: 
Geraardsberg n 30/7 (Lambert: 
115,37- 165,60). 
Hoogte: 39,5 m. 
Bodemkaart: Aba (drog mbo-
dem m t textuur B horizont). 
Mod rn kadast r : G raard b r-
g n/Sch nd lbek : 269, 270<, 271< 

n 303. 

it i ontd kt bij ar h 
I gi hond rzo kin 2008, naar 
aan l iding van d aan l g van n 

ardgasl iding tu s n Haalterten 
Brc k I. vindplaats b vindt zich 
ph l ind van h t plateau dat aan
luit bij d Vlo rz g mkout r, net 

vo r d s t il (w stelijke) helling 
naar d Astridlaan toe (1 7

). 

i rbij kwam n een grote hoeveel
h id paalkuilen aan h et licht die 
waren gekenmerkt door een grote 
div rsiteit qua diepte en vulling. De 
paalspar n, die soms tot meer dan 
anderhalve meter diep waren, doen 
een zware houtbouwconstructie 
v rmoeden. Door deze diversiteit 
aan paalsporen is het niet uitgeslo
ten dat we te rnaken hebben met 
verschillende bouwfasen. 

aast de paalsporen werd een bre
de grachtstructuur onderzocht die 
de zone blijkbaar heeft afgebakend. 

Bij de terra sigillata bevinden zich 
twee bordfragmenten uit Zuid-Gal
lië (type Dragendorff 18). De terra 
nigra is vertegenwoordigd door 
scherven van een beker of pot van 
het type Holdewerda 27. Een frag
ment van een geverniste deukbeker 
met zandbestrooiing is vermoede
lijk Flavisch (69-96 na Chr.). Wellicht 
betreft het een Keuls product. 

Verder vermelden we fragmenten in 
gedraaid gereduceerd aardewerk, 
fragmenten van kruikwaar in ty
pisch Bavay-baksel en een aantal 
fragmenten van Zuid-Spaanse am
foren. 

E n b langrijke hoe eelheid aar
dewerk i handge ormd. Hierbij 
h ren potten of bek rs m t trakke 
uit taand rand n g gladde bui-
t nwand. B paald kookpotten zijn 
voorzi n an pat lindrukk n op 
d h ud r. Bij h t handge ormde 
aard w rk all n t n n aan-
tal fragm nt nop m t bi oni eh 
w nd (1 8). 

') L. Br ro : A •• '>. , De Callo-Romeinse villa "l.'all teenlwize-Wijnhuizc, in De I Jelle/Jaard, Tijd hrift an d H mkundig Krin 
1 r ·o ·1·, VIl, '' n ·I , 2009, p . 26-27. 

(') . V" ,IJl (,. 1'>'1'1, S. 1 Cr fi<CCJ, Oe ~rc'llzm van de projec/arclteologic'. rluxystmce Bmkei-Fiaalterl . nu i tg n v r lag, 
Provin 1 I Ar h •ologis h Mu•Pum, Zott g m-V lz k, 2008, p. 16-17. 

) BiJ h.H;: •lf <· projt• l kw, m •n t •r h< ogt • van m •er •bb -Vlo •rzcg m spor na, n h tI i hl uit d lat lJz rtijd. 
J:w: " VA IJJC l' f'>'r' l, S. r r ( JJ~<CCJ, De gren zen van ... , p.lS-19. 
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Schendelbeke - Godsberg 

Topografische kaart: Geraards
bergen 30/7 (Lambert: 117,56-
165,62). 
Hoogte: 30 m. 
Bodemkaart: Lba (droge zandleem
bodem met textuur B horizont). 
Modern kadaster: Geraardsber- t 

., gen/ Smeerebbe-Vloerzegem: 739m. 
.JC:: 115332.36 

y= 165607.26 
~.+.som 

. 
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Deze Galla-Romeinse concentratie 
werd aangetroffen door Freddy De 
Chou in 1978 C9

) . Ze is gelegen op 
ongeveer 300 m ten noordoosten 
van het centrum van Schendelbeke 
en bevindt zich op een zwakke 
zuidelijke helling langs de linker
oever van de Dender. Het terrein 
maakt verder deel uit van een 
langgerekt akkercomplex tussen de 
Aalstsesteenweg in het noorden en 
de alluviale zone van de Dender in 
het zuiden. 

Bij het bouwpuin onderscheiden 
we een massa dakpam1en (tegu
lae/ imbrices), waarvan ongeveer 
20 % matig tot zwaar is verbrand. 
Interessant is de aanwezigheid van 
porfier (afkomstig van ontsluitin
gen ui t de omgeving van Lessen). 
Verder zijn ook fragmenten aange
troffen van roze mortel. 

Bij het fijn e aardewerk noteren we 
enkele terra-sigillatascherven met 
o.a. een randfragment van een on
d iepe kom of bord (Dra gendorff 
18/31 R) uit Zuid-Gallië en de bo
dem van een kleine beker (Dragen
dorff 27) uit Midden-Gallië met de 
naamstempel PATRIV 

Een groot randfragment van een 
bord uit Pompeiaans rood aarde
werk is vervaardigd in een beige 
klei. Op de binnen- en buitenwand 
bevinden zich resten van een 
bruinrode deklaag. Verder vermel
den we enkele wandfragmenten uit 
terra nigra en gevernist aardewerk. 
Het gewoon aardewerk bevat 
kruikwaar uit witgele zanderige 

(h, ,.p -it-
\[1 ~· 

z=39.ll8 17 

~ . · · ~ 

' ~ ® w 

De palencluster bij de opgravingen in Schende/beke-Kakelenberg (tekening. : S. Vandecatsye 
& S. De Clercq). 

klei (Bavay-baksel), wandfragmen
ten van amforen en dolia en morta
ria. Verder vermelden we een groo t 
aandeel reducerend en oxiderend 
gebakken regionaal materiaal. 

Een munt in gegoten brons (potin) 
wordt toegeschreven aan de Nervii 
of aan één van hun cliëntes. Deze 
munt behoort tot het zgn. " type 
au rameau A" en is geslagen na de 
Gallische Oorlogen. Momenteel 
is het de oudste munt gevonden 
in Geraardsbergen. Verder zijn 
uit deze nederzetting ook enkele 
bronzen fibulae (mantelspelden) 

bekend en een paar bronzen onder
delen van meubelbeslag. 

Het Galla-Romeins gebouw is 
duidelijk gelegen tegenover een 
meander van de Dender. Misschien 
vormde deze ligging een gunstige 
plaats voor een aanlegkade. Zo 
zou eventueel de vervrachting per 
platbodem van het porfier uit de 
streek van Lessen kunnen worden 
verantwoord. 

De talrijke verbrande dakpannen, 
die vooral langs de westzijde van 
de site opduiken, kunnen wijz n 

(19) L. B EECKMANS, De Galla-Romeinse periode, in M. D E CocK, F. D E CHou, Schendelbeke. Vnn prehistorie over centlnbeke 
tot heden, Ninove, 1978, p. 16-17. 
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Een kookpot uit gedraaid en gereduceerd 
gebakken aardewerk uit Schendelbeke- Ka
kelen berg (tekening.: 5. Vandecatseye & 5. 
De Clercq). 

Een zicht op de opgraving Schendelbeke-Kakelenberg (foto: 5. Vandecatseye & 5. De Clercq). 

Tijdens de jaren 1980 ondernam 
de heer Etienne Barremans (1924-
2008) er een kleine opgraving. 
Hiervan zijn geen resultaten be
kend . 

p e n brand di (e n d l van) de 
villa h ft verwoe t. 

11ker::e/e - tembekeweg 

Topografi che kaart: Geraardsber
gen 30/7(Lambert:117,89- 163,3 ). 
: Hoogte: 45 m. 
Bodemkaart: Lba (droge zandleem
bodem met textuur B horizont). 

lodem kada ter: eeraardsberg n/ 
Onkerzele: 229, 230, 231 en 232. 

Deze ite i ge itu erd op de oos
telijke flank van de h uv !rug tu -
sen de end r en en ing neden 
beekdaL 

Bij h tb uwmateriaa l vind n we 
naa t dakpanfragm nt n opva l! nd 
v I glauconiethoud nde za nd-
te n (Pan iliaan). 

H t aard w rk b vat vo ra l lokaa l 
g brui aa rd w rk. 

p q n akk r in d nmidd !lijk 
omg ·v ing w •rd •n fr gm nl v n 

' nribbig armband in koba ltbl uw 
glas g vond n. •z k n g da t ' r I 
word n va na f d lat Jj z •rt ijd lot in 

• •r l • • uw n. hr .. 

Onkerzele - Hof ten Buikmeers 

Topografische kaart: Geraardsb -
gen 30/7 (Lambert:117,05- 161,54~ 
Hoogte: 50 m. 
Bodemkaart: Lba (droge zaJ1dl . m
bodem met textuur B horizont). 
Modern kadaster: Geraarcisber
gen/Onkerzele: 417". 

Deze site is gelegen tussen de 
huidige Edingsew eg en het Hof te 
Buikmeers en s trekt zich uit langs 
de linkerzijde van deze verbin
dingsweg. Dit terrein ligt bezaai t 
met Ga llo-Romeins bouwmater iaal. 

T n de onmiddellijke omgeving van 
deze si te ligt het Hof te Buikrneers, 
een middeleeuwse landbouwuit
ba ting eertijds eigendom van de 
Sint-Adriaansabdij van Geraards
bergen. Het fenomeen waarbij 
middeleeuwse landbouwbedrijven 
aansluiten op Gallo-Romeinse vil
la's is geen alleenstaand feit. Of dit 
te maken heeft met de continuïteit 
van bepaalde domeinen is moei
lijk vast te stellen . Zeker mogen 
we stel len dat de bodems van de 
Ga ll o-Romeinse landbouwers en 
h un opvolgers uit de volle middel
eeuwen over dezelfde kwali teiten 
cl i enden te beschikken. 

Een staal van het aardewerk uit de site van Schendelbeke-Kakelenberg (foto: 5. Vandecatseye 
& 5. De C/ercq). 
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0 200 400 600 800 1000 Meters -----

Situatie van de Ga/Jo-Romeinse villa van 
Schendelbeke-Godsberg. 

s 

N oender 
N spoorweg 

• Locatie Romeinse villa 

D Vondstverspreiding 

,. 11 · • P-J iuviale bodem ( slechte drainage ) 

Ligging van de Galla-Romeinse bewoningssite en middeleeuwse inplanting van het Hof ten Buikmeers, Onkerzele. 

Fragment van een glazen armband uit Onkerzele-Atembekeweg. 
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Een omm tje in gereduceerd gebakken 
aardewer • Moerbe e/Kapellestraat (teke
ning: A. Van Der elen). 

) 

Een mortoriurn in Bavay-baksel, Moerbeke/ 
Kapellestraat (tekening: A. Van Der Kelen). Gal/o-Romeins schervenmateriaal uit Smeerebbe. 

111 rebbe- Vloer:::e em ( meereb
bekouter) 

Topografische kaart: G raard -
bergen 30/7 (Lambert: 11 ,73 -
167 ,57). Hoogte: 40 m. 
Bodemkaart: A ba (droge leembo
dem met te tuur B horizont). 

odem kadaster: Geraardsber
gen/Smeerebbe: 49 en omgeving. 

Een belangrijke GalJo-Romeinse 
ite i centraal gelegen op het grote 

plateau dat meer bb b h rs t. 
Op e n concentrati van ong v r 
een halve hectare ligt Gallo-Ro
meins puin ver preid . 

'aast het tradition I bouwmat ri
aal (t gula firnbrie ) i ook Di s
tiaan zand t en aanw zig. 

Bij h t aard w rk v rm ld n w 
sch rv n van t rra igillata, ond r 
and r n bijna voll dig pr fi I 

rag nd rff 27, afk m tig 
t allï n t dal r n in d 

tw d h ]ft van d tw d uw. 

Verder vermelden we de klassieke 
cherven van kruikwaar, dolia en 

regionaal gereduceerd aardewerk. 

Interessant zijn een paar maalsteen
fragmenten uit conglomeraatge
steente. Op één fragment is de cen
trale opening aanwezig waardoor 
een houten spil werd gestoken. Een 
ander fragment draagt regelmatige 
parallelle maalgroeven. 

Moerbeke, Atembeke - Kapel
lestraat 

Topografische kaart: Geraards
bergen 30/7 (Larnb rt: 11 , 6-
162,20). Hoogte: 60 rn. 
Bod mkaart: Aba (droge Ie rnbo
dem met textuur B horizont). 
Modern kada t r: G raard b r
gen/Mo rbek : 33Sk2 n omg ving. 

D it i gel g n aan d v t van 
d Bosb rg n b vindt zich 
350 m l r t n w t n van d 
Li V -Vr uwk p I (2°). n t rr in 

p ·I is • n r ''>tant van h l v rclw n n d minik, n nkl t 
D1 J( Ku 1 ·, Bcsprekin~ van enkele archcologi che voonverpen, 

Wijs •g• rt •, nt,A d•mi•jaar1 81 -1982,p. -5. 

r. 
nuit 

( ) A V A'. r 1 u K1 11 , Resprekin~ vnn eet I Gnllo-Romeinse kom, 
nt, A •mi ·j · r 1YH'3-19B4, p. 3- 12. 

) A WAl 11 J('>, f!J stoi re de,.. C'IIVÎ rons dr Hm xellcs, 1855, p. 2 . 

ten zuiden van de Kapellestraat 
wordt er omsloten door twee haaks 
gelegen taluds. Hier bevindt zich 
een belangrijke concentratie van 
Gallo-Romeins puin (tegulae/im
brices), waartussen schervenmate
riaal is gemengd. 

Deze site werd ontdekt door de 
heer Rik an Damme. Hij onder
nam er in april1963 een kleinscha
lige opgraving waarbij een rnorta
rium uit gelig aardewerk (21

) en een 
kommetje in regionaal reducerend 
aardewerk (:!2) werden aangetrof
fen. Dit materiaal dateert uit de 
twe de helft van de eerste eeuw tot 
en m t de tw de eeuw n. Chr. 

E n ondstm lding uit h t midden 
van d 19dc eeuw vermeldt kei-
z rlijk munt n in Moerb ke. De 

a t vindplaat staat chter niet 
v rm ld (23). 

lukbeeckmans@hotmail.com 
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vanliefferingenick@msn.com 
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