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Archeologische opgraving in Bachte-Maria-Leerne
Klein grafveld uit de metaaltijden
en boerderijcomplex uit de Gallo-Romeinse periode

Vanaf november 2015 was in Bachte-Maria-Leerne, een deelgemeente van Deinze, een team
archeologen van De Logi & Hoorne aan de slag. Op het 2 hectare groot terrein komt een
sociale woonverkaveling van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de
Volkshaard. In november 2014 werd hier een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. In de
parallelle proefsleuven vonden archeologen toen al aanwijzingen van Romeinse bewoning, en
een circulair spoor. Nu is de opgraving bijna afgerond en heeft het terrein zijn rijk verleden al
grotendeels prijsgegeven.
De opgraving kwam er op advies van het agentschap voor Onroerend Erfgoed, dat naar
aanleiding van de positieve steekproef in 2014, besliste dat het volledige terrein voor het
ontwikkeld werd, diende opgegraven te worden. Zo kunnen alle restanten van vroegere
bewoning en begraving nauwkeurig geregistreerd en onderzocht worden, voor ze verdwijnen.
Menselijke bewoning en begraving laat sporen na in de bodem. Het gaat over niet meer dan
simpele verkleuringen in de bodem. Maar deze sporen wijzen wel op de aanwezigheid van
allerlei activiteiten uit het verleden. Waar ooit een paal gefundeerd was, of een kuil werd
uitgegraven, rest nu nog steeds een litteken in de grond. Door de aanwezige vondsten,
meestal scherven van aardewerken potten, is het ook mogelijk de sporen te plaatsen in de
tijd. Zo kunnen de archeologen de geschiedenis van de plek reconstrueren.
Tijdens de voorbije maanden groeven de archeologen al heel wat van die sporen op. De
oudste liggen langs de Meirebeekstraat. Het gaat om vier circulaire greppels die telkens per
twee liggen. Deze greppels zijn de laatste bewaarde restanten van kleine grafheuvels. De
grafheuvel zelf, die was opgeworpen binnen de kringgreppel, is in latere tijden volledig
verdwenen. De cirkelvormige gracht die rond zo’n grafmonument lag, was dieper uitgegraven
en bleef daardoor beter bewaard. Over de precieze datering van dit kleine grafveld zijn nog
geen gegevens voorhanden, maar vermoedelijk zijn ze tussen 3200 en 2500 jaar oud. De
laatste weken werden ook sporen van kleine boerderijen uit de ijzertijd gevonden.
Het merendeel van de sporen zijn echter een pak jonger. Op het hoogste punt van het
projectgebied werden de funderingskuilen van palen van een houten boerderij aangesneden.
Rond dit centraal hoofdgebouw lag een volledig erf. Er zijn heel wat kleinere schuurtjes of
andere bijgebouwen aangetroffen, maar ook kuilen en afbakeningsgreppels. Van groot
belang voor een boerderij is de watervoorziening. Op het terrein hebben de archeologen al
vijf waterputten opgegraven. Het gaat om kuilen die tot in de grondwatertafel worden
uitgegraven. Vaak werd in de kuil een houten schacht gebouwd. Opvallend is dat de GalloRomeinse boeren op het terrein ook twee hele grote drenkpoelen hebben aangelegd. Niet
alleen de mensen moesten drinken, ook de dieren moeten zich kunnen laven. Op basis van de
scherven was deze boerderij hier ongeveer 1800 jaar geleden in gebruik.
In februari worden de laatste sporen opgegraven. Daarna gaan de archeologen richting
kantoor waar alle vondsten gereinigd en goed bestudeerd worden, de grondplannen worden
samengelegd en gefinaliseerd, en alle gegevens worden verwerkt tot een reconstructie van
het vroegste verleden van Bachte-Maria-Leerne.
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