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Een bijzondere vondst
In 2005 werd tijdens de aanleg van een rioolwatercollector op de grens van
Knesselare met Aalter een deel van een boerderij uit de Romeinse tijd gevonden. Op het erf lag een waterput die bijzonder kan genoemd worden omdat hij
opgebouwd was uit uitgeholde en op elkaar gestapelde trommels van een zeer
grote eikenstam. Dergelijke tijdrovende constructietechniek is bijzonder en
zeldzaam voor waterputten uit de Romeinse tijd. Om het water te zuiveren lag
op de bodem bovendien een 5 cm dikke houten, geperforeerde plaat. Het
belang zit niet alleen in de constructietechniek of de bewaring, maar ook in zijn
afwijkende datering en in wat er over de omgeving kan afgeleid worden.

Boerderijen uit hout, aarde en riet
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Bij de werken op de plaats ‘Buntelare’ werd door de beperkte breedte van de
graafwerken voor een rioolwatercollector slechts een deel van een Romeinse
boerderij gevonden. Opgravingen op andere locaties in Knesselare en omgeving
brachten echter wel complete erven aan het licht. Ze geven ons een goed idee hoe
die bijna 2000 jaar oude boerenerven eruit hebben gezien en hoe ze
functioneerden.

Een Gallo-Romeinse boerderij huisde zowel mensen als dieren.
De gebouwen konden tot zo’n 20m lang zijn en waren in hout
opgetrokken.
(©: W. De Clercq en Y. De Smet).
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Reconstructie van een houten boerderij uit Aalter (copyright: J. Hoorne en Y. De Smet).

Tijdens de Romeinse tijd (ca. 50 v.Chr.–475 n.Chr.) lag de regio van wat nu
Vlaanderen is, bezaaid met boerderijen. Deze erven waren zo’n 5000 m² groot
en omgracht. Op het erf bevond zich een zogenaamd woonstalhuis: een
boerenwoonst waarin mens en dier onder hetzelfde dak gehuisvest waren.
Onderzoek toont aan dat de gebouwen ongeveer 30 jaar bestonden en
vervolgens vervangen werden door een nieuwe woning. Een waterput lag
steeds vlakbij het woonhuis en kende eenzelfde levensduur.
De gebouwen waren meestal opgetrokken uit vergankelijke materialen: hout,
riet, klei, … en gebouwd volgens bouwtradities die een regionale variatie
vertoonden. Grote palen werden in de grond geplaatst en dienden als frame
om de wanden (van vlechtwerk) en het dak aan te bevestigen. Bij opgravingen
worden de tot humus vergane resten van die houten palen teruggevonden.
Deze laten door hun diepte en onderlinge positie toe om de opbouw van de
constructies terug samen te stellen. Het gaat om relatief kleine rechthoekige
huizen, van vaak slechts zo’n 15 m lang. Ze waren van een zoldering en een
zadeldak voorzien.

Leven en dood van een woudreus
De eik waaruit de waterput werd vervaardigd moet een echte woudreus zijn
geweest toen hij zo’n 1800 jaar geleden, in de winter van 239 op 240 n.Chr.,
werd geveld. Het kan best dat de boom door de mens werd omgelegd, maar we
kunnen ook niet uitsluiten dat deze gigant door natuurlijke factoren zoals
bliksem of storm werd geveld en vervolgens door de lokale bewoners werd
verzaagd en onder meer tot waterput verwerkt. De boom was op dat moment
reeds zo’n 300 jaar oud. Hij begon dus te groeien nog vóór het begin van onze
jaartelling en daarmee overspande zijn leven een groot deel van de Romeinse
periode. De eik bezat een diameter van 1,5 m en een geschatte hoogte van
rond de 40 m. Ter vergelijking: dit is even hoog als de kerk van Ursel.

Meten is weten: dendrochronologie of jaarringonderzoek
De hele scherpe datering van het vellen van de eik werd bekomen door
dendrochronologisch onderzoek. Dit is een wetenschappelijke techniek die
toelaat om op basis van de groeiverschillen in de jaarringen en met behulp
van een referentiecurve voor Vlaanderen en Zuid-Nederland, een datering te
bepalen voor de vel- of kapdatum. Voorwaarde is wel dat er genoeg onderlinge verschillen zijn in de groeipatronen van de ringen. Deze kunnen immers
variëren als gevolg van veranderende klimaats- en omgevingsfactoren. Ook
belangrijk is dat het spinthout nog aanwezig is.
Bomen die groeien in hetzelfde gebied onder dezelfde klimaatomstandigheden, vertonen vergelijkbare groeipatronen. Het is als het ware een soort
streepjescode. Als een oudere boom
gekapt wordt, groeit de jongere
laatste groeijaar
verder. Jaren later, wanneer ook
deze boom gekapt wordt, zal zijn
streepjescode een stukje overlapeerste groeijaar
pen met die van de oudere boom,
voor de periode dat ze samen naast
elkaar groeiden. Door het patroon
van steeds oudere bomen te
onderzoeken, bekomt men een
lange kalender of dendrochronolo- Bomen reageren op hun omgeving:
in jaren met veel neerslag groeien ze doorgaans sneller dan in droge jaren.
gie. Voor de
boomstam uit Knesselare werd een
Hoe werkt dendrochronologie?
groeireeks van 161 jaar bekomen.
Deze reeks werd daarna vergeleken
patronen van groeiringen,
met absoluut gedateerde referenoverlappend teruggaand in de tijd
tiechronologieën voor eik uit
Vlaanderen en Nederland. Er werd
daarbij een grote overeenstemming
gevonden die resulteerde in een
hele scherpe datering in de winter
van 239 op 240 n.Chr.
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Eén van de ‘jongste’ getuigen van Romeinse bewoning
Opmerkelijk is de ‘jonge’ datering van de waterput en de bijbehorende
nederzetting. In de regio ten westen van de Leie kende de Romeinse bewoning
immers een hoogtepunt in het midden van de 2de eeuw na Chr., zo’n eeuw
vóór de bouw van de waterput. Vanaf de jaren 170–190 na Chr. verdwenen vele
nederzettingen abrupt. Pest, invallen, opstand, … behoren tot de mogelijke
oorzaken. Feit is ook dat vanaf dan het Romeinse leger in de regio verschijnt
met belangrijke vestigingen te Aalter, Maldegem en Aardenburg. Onrustige
tijden braken aan voor het gebied. Het aantal boerderijen uit de tijd na 200 na Chr.
is veel lager dan ervoor, en na 250 na Chr. zijn er zelfs quasi geen niet-militaire
nederzettingen meer bekend. De nederzetting waarvan de waterput getuigenis
aflegt, hoort dus bij de jongste die tot op heden bekend is in de ruime
omgeving.
Wel werd op Knesselare-Wijngaard een versterking uit de tijd rond 300 na Chr.
ontdekt. Deze draagt door de verdediging met toegangstorens en palissaden
enkele militaire kenmerken, wat niet onverwacht is voor de tijd waarin politieke
instabiliteit, plundering en invallen van lokale benden en binnengevallen
Germaanse stammen onze contreien tot allesbehalve veilige plaatsen
maakten.

Van boom tot waterput. Het tweede leven
van een oereik
De waterput uit Buntelare werd gemaakt door
de gevelde eik in trommels te zagen, deze te
vierendelen en uit te hollen en een 3 m diepe
kuil te graven tot in de permanent watervoerende laag. Vervolgens werden in deze kuil de
segmenten van de trommels terug boven elkaar
gereconstrueerd tot wellicht 1 m boven het
maaiveld. De bodemplaat met elf perforaties
zorgde samen met het hooi voor filtering. Het
water werd met een emmer geput.
In de opvulling van de put bevonden zich
enkele potscherven die er als zwerfvuil
terecht kwamen. Ook werd een ijzeren ring
van een putemmer aangetroffen in het
putsediment.
Dat de put in hout werd gemaakt hoeft niet te
verbazen. In een steenloze-omgeving is hout
het meest voor de hand liggende lokale
bouwmateriaal. Dat was in de Romeinse tijd
zo, tot nog vrij recent. Oudere mensen uit
Knesselare vertellen nog over de plaatselijke
traditie om boomstammen als waterput te
plaatsen.
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De houten versterking van Knesselare-Wijngaard: laatste getuige van bewoning
uit de Romeinse tijd in de regio, ca. 300 na Chr.
(copyright: W. De Clercq en Y. De Smet).

De voornaamste stappen in het vervaardigen van de waterput
(tekening: Y. De Smet)
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De bouwwijze van de Romeinse waterput is wel een zeer bijzondere, tijdrovende en zeldzame constructietechniek die een grote investering in tijd en
mankracht moet gekost hebben aan de familie die hem bouwde. Waarom men
voor deze techniek koos is onduidelijk want in de regel waren waterputten
doorgaans met een vierkante structuur van palen en gezaagde of gedisselde
planken opgebouwd. En vlechtwerk werd frequent als beschoeiing gebruikt.
Ook de filterplaat met 11 doorboringen is een zeer zeldzaam gegeven.
Over de redenen voor deze bijzondere investering in
tijd en werk terwijl de gemakkelijke en courante
werkwijze werd verlaten, tasten we in het duister.
Het valt echter niet uit te sluiten dat religieuze
motivaties hieraan ten grondslag lagen, waarbij men
aan deze oude eik allerhande diepere betekenissen
toekende en hem na zijn mogelijk onvoorziene dood
– door bliksem bijvoorbeeld – als bron van water en
leven een nieuw leven schonk en de rituele orde
herstelde.

Het landschap rond de waterput
De waterput geraakte tijdens en na gebruik langzaam
opgevuld met ingespoeld zand en afval. Maar de put
functioneerde ook ongewild als ‘val’ waarin resten van
planten en dieren uit de onmiddellijke omgeving
terecht kwamen en goed bewaard bleven, zoals
bijvoorbeeld heel wat stuifmeel. De studie ervan leert
ons veel over de evolutie in het uitzicht van het
landschap in de Romeinse tijd, en nadien wanneer de
natuur zijn oorspronkelijke plaats weer inneemt.
De boerderij waartoe de waterput behoorde bevond
zich in een half-open boslandschap, met graasland
voor vee en ook wat graanteelt in de buurt. De open
plekken waren ingenomen voor gediversifieerde
landbouw en ook veeteelt. Naast graslanden waren er

akkers waarop gerst, tarwe en rogge werden verbouwd, maar ook spurrie,
tuinbonen en mogelijk ijzerkruid (Verbena bonariensis) werden geteeld. Eik,
berk en hazelaar overheersten het bos, maar er groeide ook iep, beuk, linde,
adelaarsvaren en maretak of mistel, een bolvormige en groenblijvende
half-parasiet, die voorkwam op bomen.
Op de graaslanden maar ook in de bossen werd vee geteeld: vooral schapen
en geiten maar ook runderen. Ook de bossen werden gebruikt: niet alleen voor
de houtkap, maar ook voor het winnen van berkenteer én voor de veeteelt. De
wouden waren immers zeer geschikt voor het hoeden van varkens, die zich
voedden met wortels, bladeren, knollen en eikels. Het gebied ten westen van
de Schelde – het zgn. Menapische gebied – stond immers tot in Rome bekend
voor de uitstekende kwaliteit van de varkenshammen.

links
De filterplaat afkomstig uit de putbodem, na restauratie. (foto: Restaura bv, Haelen-NL)
De Romeinse waterput uit Knesselare-Buntelare tijdens het onderzoek. Eén helft van de bovenste puttrommel werd verwijderd. De opvullingslagen
worden goed zichtbaar. In deze lagen werden stalen genomen voor stuifmeelonderzoek (zwarte cirkelvormige holtes) (foto: Archief KLAD)
boven
Maretak was in de Romeinse tijd frequent te vinden in de lokale bossen (foto: www.freenatureimages.eu Jan van der Straaten).
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Uit Vuurstolp uit de Romeinse tijd gevonden te Aalter. Het handvat (origineel en
reconstructie) bestaat uit een gestileerde weergave van een everzwijn.
(copyright: PAM-Velzeke en D. Jehs)

De paarskleurige struikheide in een half-open landschap, is net als in de
Romeinse tijd, vandaag ook een bepalend element in delen van het
landschap van het Maldegemvelt. (foto: Marc Spanhove)

Het landschap rond de put zag er heel anders uit dan vandaag. Ook de wilde
dieren die er leefden zijn allesbehalve alledaags in de streek. Archeologisch
onderzoek op Romeinse sites in noordelijk Vlaanderen wijst op het voorkomen
van bosdieren zoals bruine beer, everzwijn, edelhert, das en wolf. Waar het
natter was leefden otters, bevers, zeearenden en kraanvogels. Dichtbij grotere
bewoningskernen zorgden monniksgieren voor de opruiming van kadavers en
slachtafval.
Archeologische vondsten van afbeeldingen gemaakt in klei, wijzen vooral op
het grote belang dat het everzwijn moet gehad hebben voor de lokale bewoners. Het dier moet in de bossen van het Menapische gebied en dus zeker ook
in het lokale bosrijke gebied veelvuldig zijn voorgekomen. De archeologische
vondsten van vuurstolpen en haardelementen, onder andere in Aalter, duiden
erop, dat aan het everzwijn een rituele betekenis werd toegekend die het dier
in verband bracht met vuur en licht. Ook in de Oud-Noorse mythologie komt
deze associatie overigens voor.

Niet alle delen van de waterput bleven bewaard. De constructie moet oorspronkelijk bestaan hebben uit drie op elkaar geplaatste trommels van de eik. De
onderste trommel bleef het best bewaard. Dit komt omdat deze zich in de
permanente grondwatertafel bevond, d.w.z. gedurende het gehele jaar in
volledig natte condities. Dit betekent dat de omgeving zuurstofloos is en
organismen het hout niet kunnen afbreken. De trommel werd geconserveerd en
wordt in ‘Het geheim van de Cuesta’ tentoongesteld.
Van de middelste trommel bleef slechts het onderste deel bewaard. De
hoogste delen van deze trommel bevonden zich in de zone waar het grondwater schommelt: droog in zomer en herfst, nat in winter en lente. Hierdoor is
rotting en afbraak mogelijk. Dit stuk werd niet verder bewaard.
Op basis van de diepte kunnen we veronderstellen dat minstens nog één derde
trommel tot boven het maaiveld reikte. Deze moet zich in permanent droge
condities hebben bevonden en is bijgevolg niet bewaard. Wel toont een
donkere verkleuring de tot humus vergane resten. Ook de constructiekuil
tekent zich af als donkere verkleuring in de onverstoorde, gelige zandgrond.
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Uit de stuifmeelstudie van de waterput uit Buntelare blijkt dat doorheen de tijd
het aandeel van de struikheide sterk toeneemt, ten nadele van bomen en
geteelde planten. Dit wijst op een toenemende uitputting en verarming van de
bodem. Ook op andere plaatsen in de regio werd dit vastgesteld. Het geeft
steeds meer aanleiding om te veronderstellen dat het einde van de Romeinse
bewoning in onze streken mede werd bepaald door een over-exploitatie van de
arme zand- en kleigronden. Door de belastingstructuur en door de grote vraag
naar landbouwproducten voor export naar legerkampen en stedelijke agglomeraties, verhoogde de landbouwdruk op het landschap. Tijdens de 1ste en 2de
eeuw na Chr. werd daarom steeds meer grond in gebruik genomen.
Ontoereikende bewerkings- en bemestingstechnieken leidden echter tot een
uitputting van de van nature reeds zure, en dus arme zand- en kleibodems in
de streek.

Waarom bleef de waterput 2000 jaar lang bewaard?

Schematische opbouw van de waterput met aanduiding van de
grondwaterstand en de invloed op de bewaring van het hout
(tekening. W. De Clercq).
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Het bergen en transport van de massieve, onderste puttrommel
(foto’s: Archief KLAD)

Oud hout bewaren: een werk van lange adem
Wegens het unieke karakter van de vondst werd door de KLAD (Kale-Leie
Archeologische Dienst) beslist om de onderste puttrommel te conserveren.
Deze bleef tot 2014 in een bassin met water bewaard zodat zuurstof geen
toegang had tot het hout. Van augustus 2014 tot augustus 2017 werd de
trommel door een gespecialiseerd restauratielabo in Haelen (NL) behandeld.
Dit was een langdurig proces met als doel om het hout te bewaren en te
beschermen tegen aftakeling.

De put tijdens de conservatie met het kunsthars
(foto: Restaura bv, Haelen-NL).

De onderdelen die los waren geraakt sinds de vondst, werden terug bevestigd
en het geheel werd met metalen banden verstevigd. De bodemplaat werd
eveneens behandeld en ook gevriesdroogd. Het geheel van 360 kg. werd
vervolgens op een watervaste MDF-sokkel bevestigd. Sinds augustus 2017 is
de put terug in Knesselare. Hij maakt deel uit van de permanente opstelling in
de tentoonstelling ‘Het geheim van de Cuesta’, op de Drongengoedhoeve. De
put symboliseert de nauwe band tussen mens, landschap en natuur die het
cuestalandschap kenmerkt.

Het onderzoek en transport van de omvangrijke onderste puttrommel was niet
evident. Met gebruik van een graafmachine en een vrachtwagen werd de
structuur eerst overgebracht naar het depot van de Kale-Leie Archeologische
Dienst in Poeke. Daar werd de trommel in een groot bassin ondergedompeld.
Zodoende werd het verblijf in de permanente grondwatertafel nagebootst en
kregen organismen geen kans om het hout af te breken. Na het transport naar
Nederland werd gestart met de verschillende stappen in de conservatie.
Na reiniging met gedemineraliseerd water werd het hout van de puttrommel
gedurende een lange periode dagelijks volledig besproeid met een kunsthars
(kauramin). Dit hars dringt in de poriën van het hout binnen en verdringt en
vervangt langzaam het water uit de houtstructuur waardoor het hout wordt
geconserveerd.

Terugkomst van de waterput naar de Drongengoedhoeve te Knesselare
(foto: C. Thienpondt, Gemeente Knesselare).
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