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Eind mei hebben archeologen van SOLVA de opgraving langs de Kapittelstraat in Ninove afgerond. Hoewel de
verwerking van de gegevens gepland staat voor deze winter, bieden de eerste resultaten al een goede inkijk in de
geschiedenis van deze locatie.

Onderzoek van een spieker uit de vroege ijzertijd

De eerste sporen van bewoning gaan
terug tot de vroege ijzertijd, tussen ca.
800 en 450 v. Chr. Een aantal kuilen en
drie zogenaamde spiekers of opslagplaatsen wijzen op de aanwezigheid van
één of meerdere boerderijen. Wat rest
van deze gebouwtjes zijn de kuilen
waarin de houten funderingspalen stonden. Opvallend bij één van deze
constructies was dat de toenmalige
bewoners bij het verlaten van de site de
palen hadden uitgetrokken, waarna ze
de kuilen opvulden met allerlei kook- en
voorraadpotten in aardewerk, die bovendien verbrand waren. In die periode
gebeurt het wel vaker dat de bewoners
bij een verhuis een offer achter laten om
de goden gunstig te stemmen of te
bedanken.

Aardewerk uit de vroege ijzertijd

Paalgat met aardewerk uit de vroege ijzertijd
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Ook Romeinse bewoners hebben hier hun sporen nagelaten
in de bodem. Twee parallelle greppels zijn de restanten van
een aarden weg die van oost naar west over het terrein liep.
Vlak langs deze weg zijn de graven aangetroffen van drie
gecremeerde overledenen. Eén van hen had een bord en een
beker meegekregen voor zijn of haar reis naar het hiernamaals. Zo’n grafgiften laten toe om deze sporen nauwkeuriger te dateren, in dit geval tussen ca. 100 en 150 n. Chr. Twee
opslaggebouwen uit de Romeinse periode doen vermoeden
dat deze locatie ook toen bewoond is geweest.

Een spieker uit de Romeinse periode. Elke uitgraving bevindt zich op de locatie van een van de
paalgaten van het gebouwtje

Doorsnede van een van de crematiegraven uit de Romeinse periode

Twee parallelle greppels zijn de restanten van een Romeinse aarden weg

Bord in terra sigillata uit een van de Romeinse crematiegraven.
Het bord dateert uit de peridoe 100-150 n.Chr.
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