
Watou – Oude Provenstraat 

Archeologisch onderzoek 

1. Inleiding 

Begin november 2014 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd langs de Oude 

Provenstraat in Watou ter voorbereiding van de toekomstige verkaveling. Een dergelijk onderzoek is 

verplicht volgens de Vlaamse regelgeving en zorgt voor een waardering van het eventueel aanwezige 

archeologisch erfgoed in de bodem. Als er waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is, volgt dan 

een archeologische opgraving. Hier was dit het geval, waarbij op de volledige oppervlakte van het 

terrein een opgraving noodzakelijk was door de vele archeologische sporen die uit verschillende 

periodes werden aangetroffen. 

2. Archeologische opgraving 

Het archeologisch onderzoek werd in het voorjaar van 2015 gegund door de West-Vlaamse 

Intercommunale (WVI) aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster. In de maanden juli en 

augustus werd dan in 27 werkdagen 22.000m² opgegraven in 13 werkputten. Het aanleggen van die 

werkputten zorgt ervoor dat niet te veel in één keer wordt opengelegd (in het kader van de 

weersomstandigheden) en zorgt ook voor een efficiënt gebruik van het kraanwerk. 

 

Fig. 1: schematische voorstelling van de 13 werkputten 

Na het onderzoek start de verwerking van de opgravingsgegevens en de archeologische vondsten. Dit 

moet halfweg 2016 resulteren in een conceptrapport dat na goedkeuring door de verschillende 

betrokken partijen (WVI, agentschap onroerend erfgoed, Archeo7) kan worden omgezet in een 



eindrapport, samen met de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek. De resultaten die 

hieronder worden besproken zijn dan ook een voorlopig resultaat na de werken op het terrein. 

3. Eerste Resultaten archeologische opgraving 

Metaaltijden (1800 – 50v. Chr) 

Heel wat paalkuilen en kuilen zijn te plaatsen in de metaaltijden (Bronstijd en/of IJzertijd), op basis 

van de aanwezigheid van dikwandig handgevormd aardewerk. De functie van de kuilen is momenteel 

nog niet bekend, maar mogelijk zijn het leemwinningskuilen die daarna als afvalkuil zijn gebruikt. Aan 

de hand van C14-dateringen en verdere materiaalstudie moeten hier nog exactere dateringen 

worden aan gegeven. 

Deze kuilen wijzen alleszins op nabijgelegen bewoning in deze periodes. De paalkuilen die zijn 

aangetroffen binnen het onderzoeksgebied, leverden voorlopig nog geen gebouwplattegrond op. 

 

 

Fig. 2: Kuil uit de metaaltijden (links) met dikwandig aardewerk in de coupe (rechts) 

 

  

Fig. 3: scherven van versierde pot (links) en volledig beker (rechts) uit de metaaltijden  

 

 



Romeinse periode (50 v. Chr – 450 na Chr.) 

Het grootste deel van de sporen kan toegeschreven worden aan de Romeinse periode. Het gaat om 

erfindelingsgreppels, gebouwstructuren, een palenrij, een waterkuil en waterput. 

greppels 

De erfgreppels, die veelvuldig aanwezig zijn, volgen overwegend een zuidwest-noordoost-oriëntatie, 

parallel aan de Oude Provenstraat. Dit komt goed overeen met de studie uit de jaren ’80 van Johan 

Termote die aantoont dat tussen Haringe en Watou nog heel wat oude Romeinse percelleringen 

zichtbaar zijn in bestaande percelleringen of op luchtfoto’s. De Romeinse weg die in 2013 in de 

Palingstraat werd opgegraven, heeft een identieke oriëntatie. We hebben hier dus te maken met een 

systematische, gelijklopende landindeling in de Romeinse periode van een groot gebied in de 

nabijheid van de Romeinse stad Castellum Menapiorum, het huidige Cassel. 

Eén van de greppels bevatte heel veel aardewerk, die volledig in de gracht lijken gedeponeerd te zijn 

en dus niet zomaar weggesmeten. De reden hiervoor wordt nog onderzocht, maar mogelijk gaat het 

om een rituele handeling. 

   

Fig. 4: greppel vol keramiek en Romeinse kruik uit de tweede eeuw, gevonden in dezelfde greppel. 

Gebouwen 

Een Romeinse nederzettingssite bestaat overwegend uit één of meerdere hoofdgebouwen en een 

aantal bijgebouwen. De zoektocht naar een hoofdgebouw in twee grote palenclusters is nog volop 

bezig, maar over het volledige terrein zijn 14 bijgebouwen gedocumenteerd, een enorm aantal. Deze 

bijgebouwen worden spiekers genoemd en worden geïnterpreteerd als opslaggebouwtjes voor 

ondermeer graan. Meestal bestaan ze uit 4 palen, al zijn er op deze site ook exemplaren met 6 en 9 

palen opgegraven. Deze bijgebouwen, die niet noodzakelijk uit dezelfde tijd dateren, tonen duidelijk 



aan dat we hier aan de rand van een groot Romeins erf zitten, die zich verder uitstrekt langs en over 

de Oude Provenstraat. Of het hier gaat om een gewone Romeinse boerderij, of een meer specifieke 

nederzetting, is momenteel nog niet duidelijk. 

 

Fig. 5: coupes op de 9 palen van een spieker uit de Romeinse periode in werkput 1. 

Waterhoudende structuren 

Op de opgraving werden vlak bij elkaar aan de rand van een werkput twee grote verkleuringen 

opgetekend. Het ging hier om een waterkuil en een waterput. Het onderscheid tussen de twee is dat 

een waterkuil geen beschoeiing kent en dus meer lijkt op een poel. Een waterput daarentegen is 

opgebouwd uit steen of hout. Voor het eerst werd in de streek een waterput blootgelegd uit de 

Romeinse periode die opgebouwd was uit ijzerzandsteen. Deze steen is afkomstig van de 

getuigenheuvels, waarvan de meest nabijgelegen heuvel bij Watou de Catsberg is. Dit betekent dat 

deze steen minstens van daar werd aangevoerd om deze waterput op te bouwen. 

Onderaan de waterput, zo’n 3,5m onder het bestaande loopniveau, waren houten balken 

aangebracht, waarschijnlijk om de stenen niet te laten wegzinken in de modder. Daarop kwamen dan 

de gestapelde ijzerzandsteen die aan de buitenzijde was bestreken met klei, zodat hij daar 

waterdicht werd gemaakt.  

De put zelf werd nadien opgevuld en gebruikt als afvalkuil. Opvallen hierbij is dat de put voornamelijk 

werd opgevuld met romeinse dakpannen. Deze vondst wijst toch op een belangrijke romeinse 

nederzetting of zelfs villa in de onmiddellijke nabijheid. Een leuke vondst hierbij was een stuk dakpan 



met een dierenpoot op. Het dier liep dus over de pan voor de dakpan werd gebakken. Ook in Haringe 

is zo’n exemplaar te bekijken in de kerk. 

    

Fig. 6: Onderzijde van de waterput opgebouwd uit ijzerzandsteen en afdruk dierenpoot op Romeinse 

dakpan. 

Eerste Wereldoorlog 

 

Fig. 7: De smalle loopgraaf loopt zigzaggend door het aangelegde vlak. 



Op de site langs de Oude Provenstraat kwamen ook verschillende sporen uit de Eerste Wereldoorlog 

aan het licht. Watou was uiteraard een heel eind achter het front gelegen, maar toch werd een 

loopgraaf gevonden in de eerste werkput. Deze loopgraaf werd aangelegd in 1918, toen de Duitsers 

bij het Lenteoffensief dreigden door de Ieperboog te breken en er in de omgeving van Poperinge 

overal nieuwe loopgraven werden aangelegd. Deze werden niet volledig uitgebouwd zoals we die 

kennen aan het front, aangezien na korte tijd het eindoffensief werd ingezet en de loopgraven nooit 

echt dienst deden. Nadien werden ze met afval opgevuld bij het opruimen van het oorlogslandschap. 

Daarnaast werden ook enkele afvalkuilen gevonden, die de aanwezigheid van Britten en Amerikanen 

in Watou aantonen.  

Tot slot kwam ook een grote kuil aan het licht met daarin de versneden kadavers van minstens 3 

paarden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen miljoenen paarden om, die we de laatste jaren 

vaak aantreffen tijdens archeologisch onderzoek. Ook op deze plaats in Watou was dit het geval. 

Opvallend was dat er nog paardentuig bij de paardenskeletten werd aangetroffen, wat uitzonderlijk 

is bij dergelijke kuilen. 

 

Jan Decorte 

Archeoloog Archeo7 

6 januari 2016. 

 

Fig. 8: versneden skeletten van minstens 3 paarden uit de Eerste Wereldoorlog. 


