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Archeologische opgraving in Aalter 

Middeleeuwse boeren en huizen uit de ijzertijd 
 
De archeologen van De Logi & Hoorne hebben de opgraving op de site van 
nieuwbouwproject De Smedenpoort in Aalter afgerond. Van midden juni tot begin augustus 
waren ze druk bezig met een opgraving vlak voor het station in Aalter. Drie 
projectontwikkelaars, Bouwpromotor Saelens, M-Project en DCB bouwen deze buurt vlakbij 
het centrum verder uit.  
 
Bouwpromotor Saelens bouwt in het noordelijke deel woningen met tuinen en 
appartementen rond een weide met vijver en brugje. M-Project realiseert dichter naar het 
station bijna energie-neutrale appartementen met ruime zonnige terrassen. DCB ontwikkelt 
op deze historische plek ‘De Smedenpoort’, een fantastisch nieuw woonproject in een groene 
omgeving, met 1, 2  en 3- slaapkamerappartementen met prachtige terrassen die uitkijken op 
de binnentuin of het nieuwe stationsplein. Het hele project wordt verkeersarm met mooie 
landschapselementen, een hele verbetering voor deze buurt vlakbij het centrum van Aalter. 
Voor de werken starten, onderzochten de archeologen eerst alle sporen uit het verleden. DCB 
start reeds de infrastructuurwerken, de bouw van het eerste appartementsgebouw ‘De 
IJzerenwaag’ zal in het najaar aanvangen. 
 
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. Vandaar dat archeologen deze 
restanten eerst onderzoeken, voor er gebouwd wordt. De opgraving aan het Stationsplein in 
Aalter is in totaal ongeveer 2ha groot, verspreid over drie verschillende vlakken. 
 
De afgelopen weken groeven de archeologen er tal van dergelijke sporen op. Het gaat over 
paalsporen, kuilen, waterputten en grachten. Door de aanwezige vondsten, meestal scherven 
van aardewerken potten, is het ook mogelijk de sporen te plaatsen in de tijd. Zo is het nu 
mogelijk de geschiedenis van de plek te reconstrueren. 
 
De meeste sporen zijn onderdeel van enkele middeleeuwse boerderijen, hier samen gelegen 
tussen de 10

de
 en de 12

de
 eeuw. De paalsporen wijzen op enkele grote woonstalhuizen, die 

tot 25m lang en 10m breed zijn. Rond die gebouwen liggen grachten, kuilen en enkele 
waterputten. Maar er zijn ook oudere sporen aangetroffen. Het gaat om een 
boerderijgebouw uit de Romeinse periode (1

ste
 tot 3

de
 eeuw), en vier gebouwen uit de 

ijzertijd (8
ste

 tot 5
de

 eeuw v. Chr.). Bij die boerderijen horen ook kleinere schuurtjes. 
Gedurende duizenden jaren is het gebied gebruikt als landbouwgrond door toenmalige 
boeren. Verrassender was de oudste vondst van de opgraving. Tegen de parking van het 
nabijgelegen warenhuis ligt een gebogen gracht. Dit is een deel van een volledige cirkel met 
een diameter van ongeveer 30m. Dit is al wat rest van een monumentale grafheuvel uit de 
bronstijd (20

ste
 tot 12

de
 eeuw v. Chr.). Het heuvellichaam zelf is in latere tijden volledig 

weggeploegd. Resten van begraving ontbreken dan ook volledig. 
 
De archeologen gaan nu op kantoor aan de slag met wat ze vonden op het terrein, en de 
projectontwikkelaars kunnen zonder zorgen deze nieuwe woonbuurt grondig opfrissen. 
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