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1 INLEIDING 
 
1.1 Keuze van het onderzoeksterrein 
 
Na overleg met mijn promotor, Prof. Dr. P. Crombé, werd besloten een onderzoek te voeren 
naar (de reden achter) de typologische variatie binnen het Belgische Mesolithicum. 
Onderzoek betreffende de verschillende Mesolithische sites en de grote variatie binnen het 
algemene artefactenbestand en meer specifiek het werktuigenbestand werd in het verleden al 
door verscheidene vorsers ondernomen. De gehanteerde selectiecriteria waren vaak zeer 
strikt, waardoor slechts een heel beperkt aantal sites in aanmerking kwam voor een 
typologische analyse. Hoewel deze ‘rigide’ criteria zorgden voor een sterke kwalitatieve 
toename van het geanalyseerde sitebestand, werd snel duidelijk dat op deze manier geen 
grootschalig (op Belgisch niveau) onderzoek kon gevoerd worden. Daarom werd ervoor 
geopteerd om binnen deze scriptie de strenge criteria achterwege te laten en te trachten een 
typologische analyse te voeren op ‘minder ideale’ contexten, dat wil zeggen assemblages 
waarvan de homogeniteit vaak niet duidelijk is. Het biedt namelijk zeer interessante 
perspectieven om de diversiteit binnen de assemblages op grote schaal te analyseren. 
Bovendien boden nieuwe inzichten omtrent de variatie tevens een interessante stimulans om 
het onderzoek opnieuw uit te voeren.  
 

1.2 Vraagstelling 
 
De hoofddoelstelling van het onderzoek was erop gericht te achterhalen indien er een 
duidelijke variatie merkbaar was, in zowel de artefacten- als werktuigensamenstelling, tussen 
de verschillende Belgische, Mesolithische sites. Er werd ervoor geopteerd om eerst de 
opgegraven sites onderling te vergelijken en te achterhalen indien er een variabiliteit 
waarneembaar was binnen dezelfde periode en daarna tussen de periodes onderling (Vroeg –
Midden –Laat). Vervolgens werden ook de oppervlaktesites met elkaar vergeleken. Daarna 
werd besloten om te onderzoeken indien er een verschil zichtbaar was tussen de 
oppervlaktesites en de (deels) opgegraven sites. Bij de opgegraven sites werd er zowel op 
inter- als op intrasite niveau gekeken. Ten slotte werd er ook aandacht besteed aan de 
mogelijke reden (chronologisch, functioneel, cultureel…) achter deze variatie. 
 

1.3 Algemeen 

1.3.1 Werkwijze  
 
De eerste stap in het onderzoek was het komen tot een selectie sites, die konden gebruikt 
worden voor de analyse. Via het doorzoeken van de volledige reeks van Helinium, Notae 
Praehistoricae, Archaeologia Belgica en de publicatie ‘Peuples chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre naturel’ van Cahen D. en Haesaerts P. (1984) –waarin een lijst 
wordt meegegeven van ontdekte Epi –Paleolithische en Mesolithische sites in België tot 1984 
– ben ik gekomen tot een lijst (lijst 1) van Mesolithische vindplaatsen in België.  
Deze lijst is allesbehalve exhaustief, maar vormt een interessant vertrekpunt voor een studie 
van het Mesolithicum. Bovendien zijn de voornaamste opgegraven Mesolithische sites 
opgenomen, evenals een belangrijke selectie van enkele Belgische oppervlaktesites.  
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Aan de hand van deze lijst heb ik een schifting doorgevoerd, op basis van de hieronder 
vermelde selectiecriteria, waarbij ik gekomen ben tot een selectie van 23 oppervlaktesites 
(lijst 2) en 28 (deels) opgegraven sites (lijst 3). In totaal werden dus 51 sites onthouden, die 
zich het best verlenen tot de vereiste analyse binnen deze scriptie. 
Vervolgens ben ik overgegaan tot de systematische bespreking van de verscheidene sites. 
Hiervoor heb ik telkens, de voor mijn onderzoek, belangrijkste punten belicht. Ik heb ervoor 
geopteerd om de diverse besprekingen volgens een vast stramien (met bepaalde vastgestelde 
punten) te laten verlopen, om achteraf gemakkelijker tot onderlinge vergelijkingen te kunnen 
komen. Voor de bespreking van de sites werd zoveel mogelijk informatie verzameld uit 
allerlei opgravingverslagen en onderzoeksrapporten. Hierbij werd telkens getracht de 
informatie uit verschillende bronnen samen te brengen om een zo correct mogelijk beeld te 
krijgen van de site en de aanwezige artefacten. Tevens werd, in de mate dat dit voorhanden 
was, recente informatie gebruikt om op die manier een zo correct mogelijke statustoestand te 
krijgen van elke site.  
Per vindplaats heb ik tevens 2 tabellen toegevoegd, meer bepaald 1 tabel waarin de algemene 
artefactensamenstelling wordt weergegeven en 1 tabel, waarin het werktuigenbestand 
beschreven wordt (zie bijlage). 
Om een gemakkelijke vergelijking tussen de diverse vindplaatsen mogelijk te maken, heb ik 
bovendien de cijfergegevens van de diverse sites samengebracht in grafieken, naar gelang de 
periode (Vroeg, Midden en Laat Mesolithicum) en volgens het type site (oppervlaktesite of 
(deels) opgegraven vindplaats). Aan de hand van deze grafieken ben ik ten slotte tot enkele 
conclusies gekomen, betreffende de variatie binnen het Belgische Mesolithicum. 
 

1.3.2 Selectiecriteria 
 
Voor de selectie van de 51 sites heb ik mij gebaseerd op volgende selectiecriteria: 
 

1. Sites, die in het kader van de vraagstelling binnen deze scriptie, onvoldoende 
gepubliceerd zijn, werden niet opgenomen. Dit houdt in dat sites, waarvan de 
beschikbare informatie omtrent de exacte aantallen artefacten niet of slechts 
gedeeltelijk vermeld is, buiten beschouwing werden gelaten. Hoewel sommige 
publicaties de percentages per type of klasse artefacten en werktuigen vermelden, 
werden ook deze sites niet opgenomen in de bespreking. Enkel sites waarvan de 
exacte aantallen per type artefact worden vermeld, zijn besproken. 

2. Enkele van de belangrijkste, volledig en gedeeltelijk, opgegraven sites zijn in deze 
scriptie opgenomen, ongeacht de aanwezige verstoringen. Van de gedeeltelijk 
opgegraven sites dient men rekening te houden met het feit dat de getrokken 
conclusies gebaseerd zijn op onvolledige gegevens. Latere opgravingen zouden 
eventueel het beeld van de typologische samenstelling en daarbij horende 
interpretaties kunnen veranderen.  

3. Gezien het zeer grote aantal Mesolithische oppervlaktesites in België, diende een 
selectie te gebeuren om het aantal vindplaatsen enigszins in te perken. Daarom werd 
besloten alle oppervlaktesites, waarvan de hoeveelheid materiaal te beperkt is buiten 
beschouwing te laten. Om systematisch te kunnen werken werd de grens geplaatst op 
500 artefacten1

 

. De focus werd tevens gelegd op een specifieke regio, meer bepaald 
Zandig Vlaanderen. 

                                                 
1 Opgegraven vindplaatsen met minder dan 500 artefacten worden wel besproken. 
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1.3.3 Problemen 
 
Tijdens het onderzoek werd gestuit op enkele hindernissen. Hoewel deze beperkingen slechts 
weinig invloed hebben gehad op de uiteindelijke uitkomst van de analyse, dienen ze wel 
vermeld te worden. 
Het belangrijkste probleem waar ik mee geconfronteerd werd, is de vaak gebrekkige 
publicatie van de gegevens. Dit uitte zich onder andere in de bespreking van het materiaal in 
de diverse onderzoeksrapporten, waardoor de conclusietrekking werd bemoeilijkt. 
De moeilijkheid bij de vergelijkingen tussen de artefactensamenstelling van de verschillende 
sites ligt voornamelijk in de graad van verfijning en onderverdeling, die in de rapporten 
gebruikt werd. Hoewel sommige rapporten zeer nauwkeurig zijn wat de bespreking en 
onderverdeling van de assemblage betreft, zien we dat het merendeel van de verslagen slechts 
een oppervlakkige beschrijving en onderverdeling van het materiaal weergeeft. Daarom werd 
ervoor geopteerd om binnen deze scriptie enkel de grote categorieën artefacten en werktuigen 
met elkaar te vergelijken en de subgroepen niet te analyseren. Om echter toch een duidelijker 
beeld te krijgen van de specifieke samenstelling op de site werd, in de mate dat dit in het 
rapport ook vermeld werd, een meer nauwkeurige onderverdeling weergegeven tijdens de 
individuele sitebesprekingen (zie tabellen bijlage). 
Een bijkomstig probleem, behalve de vaak gebrekkige publicaties van de vindplaatsen, is dat 
de onderzoekers door de jaren heen verschillende benamingen zijn gaan hanteren voor de 
beschrijving van het materiaal. Het gebruik van diverse benamingen voor dezelfde artefacten, 
en vooral voor de werktuigen, leidt echter tot grote verwarring. Indien er binnen de 
publicaties wordt verwezen naar het gebruik van een bepaalde typologische lijst, kon de 
betekenis van de benaming achterhaald worden. Het probleem is echter dat verschillende 
vorsers in hun publicatie vaak niet verwijzen naar het gebruik van een bepaalde typologie en 
vaak ook geen definitie of uitleg geven over wat verstaan wordt onder een bepaalde 
benaming. Ik heb in de mate van het mogelijke getracht de zeer verschillende benamingen 
juist te interpreteren. Het is echter mogelijk dat, gezien mijn totnogtoe beperkte ervaring met 
typologie, er een aantal fouten opgetreden zijn binnen de interpretatie. Dit zal echter wel 
beperkt gebleven zijn, waardoor het algemene beeld zeker niet vervormd is.  
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Lijst van Mesolithische sites in België (lijst 1) 
 

1. Aalter – Stratem  
2. Abri de Chaveau  
3. Abri du Pape 
4. Ampsin (Amay)  
5. Andrimont –Trou du Blaireaux 
6. Anseremme –Abri du Grogneau 
7. Anseremme –Grotte Margaux 
8. Arendonk –Korhaan  
9. Arlon –Kleinebusch I  
10. Assebroek –Assebroekse Meersen  
11. Balen –Fabriek  
12. Balen –Wezel Station 
13. Barvaux  
14. Bocholt –Smeetshof  
15. Bogny –sur –Meuse “Les Beaux Sarts”  
16. Bois de Foresse 
17. Bonheiden –St Anna 
18. Bouillon  
19. Borlon  
20. Bornival –Petite Vienne 
21. Braine –L’ Alleud  
22. Brasschaat –Pidpa  
23. Brecht –Moordenaarsven 1 
24. Brecht –Moordenaarsven 2 
25. Brecht –Thomas Heyveld 
26. Brecht –Overbroek 1 
27. Busch Brandt 
28. Cornesse  
29. Daknam –Bormte  
30. Daknam – Eekwijk 
31. Daknam –Werkstede  
32. Deerlijk  
33. Dilsen –Dilserheide  
34. Dilsen –Kruisven  
35. Dilsen –Platte Lindenberg  
36. Dison  
37. Doel –Deurganckdok  
38. Dolembreux  
39. Donk –Oud Kerkhof 
40. Donk 
41. Eksaarde –Fondatie 
42. Ellezelles –Bruyère  
43. Engis –Grotte Schmerling 
44. Engis –Nouvelle Montagne 
45. Erbisoei  
46. Flémalle –Rouvroy  
47. Flobecq –Pottelberg  
48. Flönnes II 
49. Genk –Opglabbeker Zavel 
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50. Gent –Destelbergen – Eenbeekeinde  
51. Gent –Port Arthur 
52. Gent –Tweekerkenstraat 
53. Grognon 
54. Grotte du Coléoptère  
55. Grotte Walou  
56. Hamerenne  
57. Han –sur –Lesse  
58. Havelange  
59. Hechtel –Schaapshoorbrug  
60. Heinsch –Abri de la Pierre Celtique 
61. Helchteren –Sonnise Heide 2 
62. Hergenrath  
63. Hermalle sur Huy «  Hottine » 
64. Holsbeek –Boomkwekerij  
65. Holsbeek –Hof ter Winge  
66. Holsbeek –Marrant  
67. Holsbeek –Rotselaarse baan  
68. Hyon  
69. Jamioulx  
70. Jurbise  
71. Kelmis –Brenn Hag 
72. Kemmelberg 
73. Kemzeke –Moortelbeek  
74. Kerkhove  
75. Kruishoutem –Kerkakkers  
76. L’Abbeye de Stavelot 
77. La Boularde (St –Georges –sur –Meuse) 
78. Lambermont 
79. Lanklaar 
80. Lembeke –Ridders  
81. Lembeke –Singel  
82. Lembeke –Antwerpse Heirweg  
83. Les Mazures 
84. Leut  
85. Linkhout –Kampbergen  
86. Linkhout –Schulen  
87. Loenhout  
88. Lommel –Blokwaters  
89. Lommel –Gelderhorsten  
90. Lommel –Molse Nete 
91. Lommel –Vosvijvers 3 
92. Lommel –Werkplaatsen  
93. Lontzen  
94. Louveigné 
95. Lovendegem –Brug 
96. Luik –Place St Lambert  
97. Malonne –l’Abri du Petit Ri  
98. Mechelen –aan –de –Maas  
99. Meer –Meirberg  
100. Meer 5  
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101. Meer 6 
102. Meerdonk –Konijnepijpen 
103. Meerdonk –Krekeldijk  
104. Meeuwen –In den Damp 
105. Melsele –Hof ten Damme 
106. Mendonk 1 
107. Mery 
108. Moerbeke 
109. Mol –Achterdonk  
110. Mol –Wezel kerkhof 
111. Montaigle –Trou du Chêne 
112. Mont –Saint –Guibert  
113. Neerharen –De Kip  
114. Nevele 
115. Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin  
116. Oedelem – Maandagse  
117. Oeudeghien –Barbeyinfossé  
118. Oostwinkel –Mostmolen  
119. Opglabeek –Ruiterskuil  
120. Opgrimbie –De Zijp  
121. Opgrimbie –Onder de Berg 
122. Ottignies –Mousty  
123. Oudenaarde –Donk 1 
124. Oudenaarde –Donk 2 
125. Ourlaine 
126. Pepinster  
127. Petit Rechin  
128. Plainevaux –Roche aux Faucons  
129. Pommeroeul 
130. Quémanes 49  
131. Quenast – Bois du Chenoi 
132. Raeren  
133. Rebecq –Le Spinoi 
134. Remouchamps –Sougné A 
135. Remouchamps –Station Leduc 
136. Reuland  
137. Roche –à –Fépins 
138. Ronse –Muziekberg  
139. Sauvenière  
140. Schulen I -IV 
141. Seilles 
142. Sinaai –Leebrug 1 en 2 
143. Sinaai –Einde  
144. Sinaai –Eindeken  
145. Sint Gillis Waas –St –Gillisbroekpolder 
146. Sint Kruis Winkel –Spanjeveer 
147. Sint Kruis Winkel –Winkelwarande 
148. Sint Michiels/ Steenbrugge –Schietstand 
149. Somme –Leuze 
150. Stekene –Hazenhoek 
151. Stekene –Molenberg 
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152. Stekene –Noordscheidbeek  
153. Stevoort –Plumax  
154. Thier de Hodimont 
155. Tielrode –Hoge Akker 1 en 2  
156. Tilf  
157. Tohogne  
158. Tongeren –Elfde Novemberwal 
159. Treignes 
160. Trou’ Al wesse  
161. Trou Balleux  
162. Turnhout –Zwarte Heide  
163. Ukkel –Nekkersgat  
164. Ursel –t’ Konijntje  
165. Ursel –Wagenmakersbeek 1 -3  
166. Verrebroek –Ambachtelijke zone 
167. Verrebroek –Dok 
168. Verviers  
169. Vezin "Bois Deville" 
170. Vinderhoute –Molenbrug  
171. Vosselare 
172. Wachtebeke –Bovenhoek 
173. Wachtebeke –Kalve  
174. Wachtebeke –Kloosterbos 
175. Wachtebeke –Langelede 
176. Wachtebeke –Oostdonk 
177. Wachtebeke –Oudenburgse Sluis 
178. Wachtebeke –Overlede 
179. Wachtebeke –Overslagdijk 
180. Wachtebeke –Terwest 
181. Wachtebeke –T’ Mat 
182. Wachtebeke –Walderdonk 
183. Wachtebeke –Warande  
184. Walhorn 
185. Wansin 
186. Weelde –Eindegoorheide 1 en 2 
187. Weelde –Hoogeinds Voorhoods –Het brouwersgoor 
188. Weelde –Paardsdrank 1, 4 en 5 
189. Weelde –Ruilverkavelingsblok  
190. Weelde –Vliegveld 5 en 9 
191. Weelde –Voorheide  
192. Weelde –Wegmeerheide  
193. Weelde –Zandhoven 2 lot 1 
194. Wegnez  
195. Wodecq –Paradis 
196. Zele 
197. Zonhoven –De Holsteen 
198. Zonhoven –De Wijvenheide “Bolderdal” 
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Geselecteerde oppervlaktesites (lijst 2) 
 

1. Aalter –Stratem 
2. Daknam –Bormte 
3. Daknam –Werkstede 
4. Kemzeke –Moortelbeek 
5. Lembeke –Singel 
6. Lovendegem –Brug Oost 
7. Mendonk 30 
8. Sinaai –Einde 
9. Sinaai –Eindeken 
10. Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer 
11. Sint –Kruis –Winkel –Winkelwarande 
12. Stekene –Hazenhoek 
13. Stekene –Molenberg 
14. Stekene –Noordscheidbeek 
15. Ursel –Wagenmakersbeek 1 
16. Ursel –Wagenmakersbeek 2 
17. Ursel –Wagenmakersbeek 3 
18. Wachtebeke –Kloosterbos 
19. Wachtebeke –Langelede 
20. Wachtebeke –Oudenburgse Sluis 
21. Wachtebeke –Overslagdijk 
22. Wachtebeke –Walderdonk 
23. Wachtebeke –Warande 
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Geselecteerde (deels) opgegraven sites (lijst 3) 
 

1. Abri du Pape 
2. Brecht –Moordenaarsven 1 
3. Brecht –Moordenaarsven 2 
4. Brecht –Thomas Heyveld 
5. Dilsen –Dilserheide III 
6. Donk 
7. Donk –Oud Kerkhof 
8. Flobecq –Pottelberg 
9. Helchteren –Sonnisse Heide 2 
10. Hergenrath 
11. Kelmis –Brenn Hag 
12. Kruishoutem –Kerkakkers 
13. Neerharen –De Kip 
14. Oeudeghien –Barbeyinfossé  
15. Oostwinkel –Mostmolen 
16. Opglabeek –Ruiterskuil 
17. Opgrimbie –Onder de Berg 
18. Oudenaarde –Donk 1 
19. Oudenaarde –Donk 2 
20. Remouchamps –Station Leduc 
21. Schulen 
22. Ursel –t Konijntje 
23. Verrebroek –Ambachtelijke zone  
24. Verrebroek –Dok  
25. Vinderhoute –Molenbrug 
26. Weelde –Paardsdrank 
27. Zonhoven –De Holsteen  
28. Zonhoven –De Wijvenheide –“Bolderdal” 
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1 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE DONK 
 

1.1 Algemene bespreking van de site 

1.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de opgraving van een IJzertijdnederzetting te Donk in 1984 werd een kleine 
concentratie lithisch materiaal teruggevonden, die tijdens een daaropvolgende campagne 
onderzocht werd door prof. P.M. Vermeersch van de K.U. Leuven en de toenmalige Nationale 
Dienst voor Opgravingen. Naast deze lithische concentratie trof men tevens enkele kuilen aan 
met IJzertijd- en Romeins aardewerk. Deze laatste zullen hier niet besproken worden. Het 
lithisch materiaal dat bij het afgraven van enkele sleuven tijdens de periode 1977 tot 1984 
werd ingezameld, zal ik hier tevens buiten beschouwing laten, daar de precieze herkomst van 
het materiaal onduidelijk is.  

1.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De Mesolithische site ‘Donk’ bevindt zich op de rand van de depressie Halen –Schulen. De 
exacte locatie wordt gegeven door volgende coördinaten: 50°57’03” N.B. en 5°07’39 O.L.  
De depressie kent een uitstekende locatie aan de samenvloeiing van de Demer, Gete en Herk 
en wordt doorsneden door een reeks grachten en beken. De site zelf wordt in het noorden 
afgelijnd door de Kempense zandbodems en bevindt zich op de rand van de leemrijke bodems 
van het Brabantse plateau meer naar het zuiden toe.  
Het gebied kende sterke veranderingen tijdens de overgang van de laatste ijstijd naar het 
Tardiglaciaal en werd tijdens het Mesolithicum gekenmerkt door een zeer divers landschap, 
bestaande uit droge zandruggen in de vallei en lemige zandgronden ten zuiden daarvan. 
Vermits de site zich op de overgang van twee ecotopen bevond, kan men aannemen dat er 
gretig gebruik zal zijn gemaakt van deze sterke diversiteit in fauna en flora. Het ontstaan van 
de landbouw bracht verdere veranderingen mee in het gebied en zorgde voor de vorming van 
een cultuurberm, die de leemrijke bodems in het zuiden scheidt van de depressie. 

1.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het profiel N16 -25 E20 en kan als representatief beschouwd worden: 
 

- Donkerbruine, leemzandige bouwvoor. 
- Oudere, zeer homogene bouwvoor. 
- Ongelaagd pakket dekzand, gaande van een homogeen bruine tot grijs-witte kleur. 
- Uitgeloogde A2 –horizont van een podzol. 
- Bruine verticale slierten, binnen de podzol, veroorzaakt door de inloging van ijzer en 

humus en een gleyificatie. 
- Zwarte laag met houtskoolfragmentjes, binnenin de gebleekte horizont. 
- Gleyige B2h –horizont. 
- B2ir –horizont. 
- Laat –Glaciale zandige leem. 
- IJzer- en mangaanconcentraties die door de IJzertijd- en Bronstijdkuilen lopen. 
- Gleylaag. 
- Niet opgegraven gedeelte. 
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De artefacten, die tijdens het afschaven van de sleuven werden ingezameld, zijn voornamelijk 
afkomstig uit de middeleeuwse bouwvoor en de bovenste, bruine dekzandlaag. De 
geconcentreerde artefacten bevonden zich in de A2 –horizont van de podzol. 
We zien op de site een duidelijke verticale verspreiding van het opgegraven materiaal, dat 
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt werd door bioturbatie. Het overgrote deel van het materiaal 
verspreidde zich niet verder dan in de bovenste 35cm van de bodem. Refits tonen aan dat 
materiaal dat tot eenzelfde bewoningsfase behoorde een verspreiding kende tot maximum 
25cm diep. De zwarte, humusrijke laag die door de A2 –horizont loopt, blijkt hierbij een 
belangrijke rol gespeeld te hebben, vermits de andere sleuven, die niet over dergelijke 
humeuze laag beschikken, een veel beperktere verspreiding van het materiaal vertoonden. De 
verspreiding is dus te wijten aan de aanwezigheid van een boomval, die gevisualiseerd wordt 
door een humusrijke laag.  
 

1.2 Datering 
 
Voor de datering van de site baseert men zich op één 14C –datering van een houtskoolstaal, 
afkomstig uit de humuslaag die de A2 –horizont doorkruist. Het monster duidt een resultaat 
aan van 1450 + 80 B.P. Het genomen staal is afkomstig uit kwadranten N18-E20 en N19-E20. 
Deze datering wijst op een Laat –Romeinse of Vroeg –Merovingische bewoning. Het 
materiaal toont echter duidelijk aan dat de concentratie in het Mesolithicum te situeren is.  
 

1.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Onder leiding van zowel prof. P.M. Vermeersch van de Katholieke Universiteit Leuven, 
evenals Geert Vynckier en de Nationale Dienst voor Opgravingen werd tijdens de periode van 
17 juli tot en met 20 november 1984 actief opgegraven te Donk.  
Het totale oppervlak van de opgraving bedroeg 193m², waarbij de ondergrond telkens tot de 
maagdelijke bodem werd afgegraven en onderzocht. Van de 93m² die met schop en truweel 
afgegraven werd, werden alle artefacten driedimensionaal ingetekend, volgens hun 
respectievelijke coördinaten. De rest van de bodem werd gezeefd op materiaal, gebruik 
makende van 4mm mazen. Door de natte weersomstandigheden was men verplicht de overige 
100m² uit te halen in lagen van telkens 20cm, waarbij de bodem vervolgens werd uitgezeefd 
om alle materiaal te recupereren. Nadelig aan deze laatste techniek is natuurlijk het ontbreken 
van de exacte positie van elk artefact, wat met de vorige opgravingmethode wel mogelijk was.  
 

1.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Zoals hierboven vermeld, beslaat de site een totaal oppervlak van 193m². Deze grote site- 
oppervlakte is waarschijnlijk het gevolg van een palimpsestsituatie, zoals onder andere reeds 
door vondsten uit andere periodes en de 14C –datering werd aangewezen.  
Binnen de site kon men slechts één kleine, ovaalvormige concentratie onderscheiden van 
ongeveer 4m op 8m, waarbij de grootste densiteit afkomstig was uit kwadrant N19-E18 en 
108 artefacten per m² bedroeg. Deze concentratie, die een totaal oppervlak beslaat van 
ongeveer 25 m², bevatte meer dan 50% van het totaal aan artefacten. Daarbuiten werd enkel 
nog zeer verspreid materiaal aangetroffen.  
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Naast het opgegraven materiaal werden tevens vele losse vondsten ingezameld over een 
oppervlak van ongeveer 4ha rondom de site. Deze resultaten zullen echter buiten 
beschouwing gelaten worden, vermits de exacte locaties niet steeds geregistreerd zijn.  
 

1.5 Het archeologische materiaal 
 
De artefacten bestaan voor 55% uit silex en 45% uit Wommersomkwartsiet. In tegenstelling 
tot de gemakkelijke herkomstbepaling van het kwartsiet, nl. Wommersom nabij Tienen, is de 
herkomstplaats van de silex veel onduidelijker. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de grote 
diversiteit in de silexsamenstelling op de site.  
Naast de verschillende onverbrande artefacten, zien we dat 11% van het lithisch materiaal een 
duidelijke verbranding vertoont. 

1.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Volgende conclusies zijn te halen uit een analyse van het lithisch materiaal: 
Tijdens de opgravingcampagne verzamelde men in totaal 29 kernen en kernfragmenten, die 
allen een uitgeput stadium vertonen. Kernen met één slagrichting primeren. De voornaamste 
doelstelling van de kernbewerking was de fabricatie van onregelmatige klingen.  
Onder de vernieuwingsproducten zijn de kernranden het sterkst vertegenwoordigd.  
Opvallend is tevens het grote overgewicht van ongeretoucheerde debitageproducten, waarbij 
afslagen en klingen een belangrijke plaats innemen en oplopen tot een percentage van 60%. 
Er is tevens een tamelijk hoog percentage aan brokstukken aanwezig. Dit zal waarschijnlijk 
het gevolg zijn van de eerder vernoemde verbranding.  

1.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden op de site 88 werktuigen opgegraven, wat overeen komt met een percentage 
van net geen 5%.  
 
De schrabbers, meer specifiek de eindschrabbers, zijn goed vertegenwoordigd in de 
assemblage en maken tot meer dan 11% van het totaal aan materiaal uit.  
Geretoucheerde afslagen en boren zijn op hun beurt slechts weinig vertegenwoordigd binnen 
de artefactencompositie. De stekers vormen in totaal ongeveer 12%, wat tamelijk hoog is. 
Onder de ‘diversen’ werden hier gerekend: 4 grote klingen en een afslag die allen een 
gelijkaardige retouche vertonen. Eén van de klingen wordt door de onderzoekers beschouwd 
als een mijnbouwkling. Deze werktuigen worden hier echter buiten beschouwing gehouden, 
vermits het gaat om intrusieve elementen.  
Geretoucheerde klingen en microklingen vormen ongeveer 10% van het materiaal en zijn zeer 
divers in afwerking.  
De voornaamste werktuigengroep blijft echter de microlieten, die meer dan de helft (54%) 
van het werktuigenaandeel voor hun rekening nemen.  
Onder de microlieten vormen de spitsen met ongeretoucheerde basis de voornaamste 
categorie (42%), gevolgd door de microklingen met afgestompte boord (21%). Een andere 
belangrijke groep zijn de driehoeken, die goed zijn voor ongeveer 13% van de werktuigen. 
Andere werktuigen die tevens voorkomen in het bestand, maar slechts een beperkt aandeel 
uitmaken zijn onder andere: spitsen met vlakke retouches, in het bijzonder maretakspitsen, 
spitsen met geretoucheerde basis (Tardenoisspitsen), enkele trapezia en ten slotte een 
ongedefinieerde microliet met ventrale retouches.  
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1.6 Besluit 
 
De site Donk vertoont verschillende aspecten die het onderzoek bemoeilijken. Eerst en vooral 
gaat het klaarblijkelijk om een palimpsestsituatie. Dit wordt duidelijk aangetoond door de 
verschillende vondsten, afkomstig uit de IJzertijd, Romeinse en Merovingische periode, 
evenals de 14C-datering. De meest storende factor is echter de verticale verspreiding van het 
materiaal. Deze verspreiding werd veroorzaakt door een zogenaamde boomval, ook wel tree 
fall feature genaamd. De zwarte, houtskoolrijke laag, die de podzol -horizont doorkruist 
getuigt hiervan. Gelukkig kon men aan de hand van refitting aantonen dat het materiaal 
behorende tot één occupatiefase een maximale verspreiding kende van ongeveer 25cm.  
Het merendeel van het materiaal behoort duidelijk tot het Vroeg –Mesolithicum, maar er werd 
tevens materiaal teruggevonden uit andere periodes van het Mesolithicum, en zelfs het Epi –
Paleolithicum, Neolithicum en Brons- of IJzertijd. Deze bevindingen storen de typologische 
analyse echter niet. Het overgrote aandeel van microlieten in de assemblage is typerend voor 
het Vroeg –Mesolithicum. De dominantie van spitsen met ongeretoucheerde basis binnen, 
evenals de grote aanwezigheid van klingen met afgestompte boord en driehoeken wijst erop 
dat de site kan toegewezen worden aan de ‘Neerharen Groep’2

                                                 
2 VERMEERSCH P.M. 1984. 

.  



 17 

2 DE VROEG–MESOLITHISCHE SITE DONK –OUD 
KERKHOF 

 

2.1 Algemene bespreking van de site 

2.1.1 Inleiding 
 
In de depressie Haelen –Schulen werden door de jaren heen verscheidene Mesolithische sites 
ontdekt en opgegraven. In 1977 werden in deze depressie de belangrijke Mesolithische 
concentraties Schulen 1, 2, 3 en 4 aangetroffen. In 1984 werd een vijfde concentratie ontdekt 
in het gebied, namelijk Donk, later ook wel Donk –Kriekeldries genaamd. In 1986 ten slotte 
werd tijdens een opgravingcampagne de site van Donk –Oud Kerkhof blootgelegd. In 
hetzelfde jaar werden tijdens prospecties de 2 concentraties van Schulen –Palmendonkel en 
Schulen –Spekbrug ontdekt. Het materiaal van Schulen –Palmendonkel of Schulen 5 (34 
vondsten) en Schulen –Spekbrug, ook wel Schulen 6 (54 vondsten) genaamd, was te beperkt 
om te bespreken. Hierdoor zal enkel de site van Donk –Oud Kerkhof besproken worden.  

2.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Donk –Oud Kerkhof bevindt zich bovenop een Tardiglaciale duin, binnen de depressie 
van Haelen –Schulen, nabij de gemeente Herk –de –Stad. 
De duin, waarop de site gelegen is, bestaat uit een groene tot grijze dekzandlaag en bevat een 
zeer dunne (0,5 -5cm dikke) veenlaag. Tijdens het Tardiglaciaal werd hier bovenop een laag 
opgestoven zand afgezet, waardoor een duinenlandschap ontstond. In de depressies tussen de 
duinen werd een tweede veenlaag afgezet. Later, in meer recentere tijden, werd het geheel 
afgedekt door alluvium, afkomstig van de Demer en de Herk.  

2.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Aan de rand van concentratie DOK 1 werd profiel N0E6 –E11 getrokken. Dit profiel kan als 
representatief beschouwd worden en ziet er als volgt uit: 

- Huidige bouwvoor(1): bevat enkele baksteen- en ijzersteenfragmenten. 
- Bleekbruin, roestige laag, waarschijnlijk toebehorend tot de oude bouwvoor(2). Deze 

oude bouwvoor loopt doorheen de middeleeuwse graven en kuilen op de site.  
- Komvormige, begrensde laag(5), waarin de artefacten werden gevonden. Het gaat om 

een lichtgrijze zandlaag, waarschijnlijk behorend tot de uitgeloogde A2 –horizont van 
de podzol. Binnenin deze laag zijn bruine vlekken (4) merkbaar. De vlekken werden 
vermoedelijk gevormd door de infiltratie van humus uit bovenliggende lagen. 

- Fijne, dunne horizontale lagen (6). Deze lagen duiden de bodem van de grafkuil aan. 
- Verticale, bruine slierten (7), die wijzen op de uitloging van humus en ijzer. 
- Oranje tot gele zandlaag (9), rondom de uitgeloogde sporen. Deze laag vertoont een 

sterke gleyificatie. Hier ontstonden grote roestvlekken en gley (8). 
- Grijsgroen, grofkorrelig zandpakket (10), behorend tot de top van de dekzandlaag. 
- Niet opgegraven bodem (11). 

Kenmerkend voor de site is de ligging nabij een Karolingische kerk en de aanwezigheid van 
verscheidene middeleeuwse graven. Deze elementen hebben enigszins de prehistorische 
occupatie verstoord.  
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Toch konden er op de site 2 concentraties onderscheiden worden (DOK 1 en 2). Concentratie 
DOK 2 werd door een Karolingische gracht zeer zwaar verstoord, waardoor enkel 
concentratie DOK 1 goed kon onderzocht worden. De artefacten in DOK 1 werden 
voornamelijk in de witte zandlaag, behorend tot de A2 –horizont, aangetroffen. De maximale 
verspreiding in de bodem bedraagt hier 60cm. Dit duidt er op dat de talrijke grafkuilen en 
middeleeuwse sporen de verspreiding van het materiaal niet al te zwaar beïnvloed hebben.  
De horizontale verspreiding van het materiaal uit DOK 1 is beperkt gebleven tot een witte, 
ovaalvormige en uitgeloogde zandvlek van ongeveer 5m op 10m.  
 

2.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de periode van 15 juni tot 31 oktober 1986 werd een nieuwe opgraving aangevat in de 
depressie Haelen –Schulen. 
Bij de plaatsing van een grote proefsleuf (15m op 120m) dwars bovenop een duin, werd een 
belangrijke lithische concentratie uit het Mesolithicum (Donk –Oud Kerkhof 1 of DOK 1) 
aangetroffen, evenals de resten van de oude Karolingische kerk van Donk. In het oostelijk 
deel van de sleuf, nabij de rand van de duin, werd een tweede, kleinere, weliswaar aangetaste 
concentratie gevonden (Donk –Oud Kerkhof 2 of DOK2). Deze laatste concentratie was 
gedeeltelijk vernield door de aanleg van een Karolingische gracht.  
Concentratie DOK 1 werd slechts gedeeltelijk aangesneden door de proefsleuf. Om deze 
eenheid volledig te onderzoeken moest de sleuf verder naar het zuiden uitgebreid worden. 
Gezien het gebrek aan tijd en de hoge grondwatertafel, konden de onderzoekers maar 81 m² 
van de concentratie onderzoeken en opgraven, aan de hand van schop en truweel. Het 
onderzoek van de site bood enige moeilijkheden, vermits de eenheden zich onder de 
Karolingische occupatie bevonden. Nadat de graven en middeleeuwse lagen onderzocht en 
uitgegraven waren, werd op de onderliggende prehistorische laag een kwadrantensysteem 
uitgezet, waarbij de positie van de vondsten kon worden ingemeten. Dit was enkel mogelijk in 
DOK 1.  
 

2.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site Donk –Oud Kerkhof werden 2 concentraties aangetroffen. DOK 1 was tamelijk 
goed bewaard en werd over een oppervlak van 81m² opgegraven. Binnen deze eenheid kon 
men 1 noordoost tot zuidwest georiënteerde, ovaalvormige vlek van 5m op 10m 
onderscheiden. Verscheidene elementen wezen erop dat deze ‘vlek’ nog verder uitliep naar 
het zuidwesten. Allerlei omstandigheden zorgden er echter voor dat deze zone niet verder kon 
opgegraven worden. Het aantal artefacten binnen DOK 1 was tamelijk beperkt en bedroeg 
maximaal 68 vondsten per m². Toch kon men, ondanks de eerder beperkte afmetingen van de 
eenheid, 3 kleinere subclusters opmerken, waarin kernen, verfrissingmateriaal en werktuigen 
aanwezig waren. Merkwaardig binnen deze eenheid was de vondst van een cirkelvormige 
concentratie Wommersomkwartsiet binnen kwadrant S6 -7E10. 
De concentratie DOK 2 was zwaar verstoord door een gracht, afkomstig van de Karolingische 
kerk. Deze concentratie bevond zich op de rand van de duin, op ongeveer 50m ten westen van 
DOK 1. Ondanks de verstoringen vermelden de onderzoekers dat deze eenheid zich ook 
bevond in een bleke, witte uitgeloogde zandvlek. Ze gaan ervan uit dat er sterke gelijkenissen 
waren tussen beide concentraties. 
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2.4 Het archeologische materiaal3

2.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 

 
Lithisch materiaal afkomstig van DOK 1: 

In totaal werden in concentratie DOK1 679 artefacten opgegraven. Het merendeel van het 
materiaal was vervaardigd uit silex (83,5%). De gebruikte vuursteen is tamelijk heterogeen. In 
de meeste gevallen werd een grijze tot grijsbruine, gevlekte silexvariant gebruikt van goede 
kwaliteit en met een lichtbruine patina. Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van een 
gladde, donkerbruine en fijnkorrelige silex, vermoedelijk Obourg –vuursteen. 
Wommersomkwartsiet werd bij 16,5% van alle vondsten gebruikt. Ten slotte werden enkele 
fragmenten glimmerzandsteen, kwarts en zandsteen aangetroffen. Ongeveer 10% van alle 
vondsten vertoont sporen van verbranding (66ex.). 
 
De algemene lithische samenstelling ziet er als volgt uit: 
Kernen en kernfragmenten vertegenwoordigen ongeveer 1,6% van het totaal aan materiaal. Er 
werden zowel kernen met 2 tegenovergestelde als kruisende slagrichtingen gevonden. 
Verscheidene kernen, waaronder 3 discoïdale kernen, 1 globulaire kern en een kernfragment 
vertonen een volledig uitgeput stadium. 
Onder de verfrissingproducten bevonden zich vooral kernranden. Kernflanken en 
kerntabletten werden slechts in enkele gevallen aangetroffen.  
De debitage was voornamelijk gericht op de productie van klingen en microklingen. De 
(micro)klingen hebben meestal weinig regelmatige boorden en vertonen alle kenmerken van 
de Coincy –debitagestijl. Afslagen, afslagfragmenten en schilfers of chips zijn zeer talrijk. 
Samen met de klingen vormen deze debitageproducten tot 63% van het totaal aan vondsten. 
Ten slotte werden binnen de assemblage nog 33 brokstukken, evenals 1 stekerafslag en 1 
kerfrest aangetroffen.  
 

 
Lithisch materiaal afkomstig van DOK 2: 

In totaal konden in concentratie DOK 2, ondanks de zware verstoringen, 22 artefacten 
verzameld worden. 19 voorwerpen waren vervaardigd uit silex, de andere 3 waren gemaakt 
uit Wommersomkwartsiet. De gebruikte silex vertoont sterke gelijkenissen met de silex 
afkomstig uit DOK 1.  
 
De lithische assemblage is zeer beperkt en bestaat uit volgende elementen: 
Kernen ontbreken volledig binnen de concentratie. Verfrissingproducten zijn ook heel 
beperkt. Er werd slechts 1 kerntablet teruggevonden. Klingen, microklingen en 
(micro)klingfragmenten worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren. Ze zijn allemaal 
onverzorgd en weinig gestandaardiseerd, te vergelijken met DOK 1.  
Ten slotte bevonden zich binnen de assemblage nog 1 brokstuk, evenals 12 afslagen en 
fragmenten van afslagen.  

                                                 
3 Een deel van het materiaal werd in de Karolingische graven aangetroffen. Dit materiaal behoorde echter 
duidelijk tot het Mesolithicum en werd samen met het ‘in situ’ materiaal besproken.  
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2.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 

 
Werktuigenbestand afkomstig van DOK 1: 

In totaal bevonden zich in DOK 1 slechts 27 werktuigen, op een totaal van 679 vondsten.  
 
Binnen concentratie DOK1 primeren de gemene werktuigen duidelijk op de microlieten. De 
gemene werktuigen zijn echter weinig gestandaardiseerd en bevatten een aanzienlijk aantal 
schrabbers. Deze zijn klein en zeer divers en omvatten 2 gebroken eindschrabbers, evenals 3 
eindschrabbers op afslag, 2 duimnagelschrabbers, en 1 diverse schrabber. Verder werd nog 1 
boordschrabber opgegraven. De geretoucheerde afslagen omvatten op hun beurt 2 dunne 
afgeknotte afslagen, evenals 8 dunne geretoucheerde afslagen. Ten slotte waren onder de 
gemene werktuigen nog een aantal geretoucheerde (micro)klingen aanwezig, meer bepaald 2 
klingen met regelmatige retouches, 2 gedeeltelijk geretoucheerde microklingen en 1 eenzijdig 
gekerfde kling. Het gekerfde werktuig is waarschijnlijk een Montbani –microkling. 
Microlieten zijn eerder zeldzaam. Er werden slechts 3 exemplaren aangetroffen, namelijk 1 
fragment van een spits met schuine afknotting, 1 smalle microkling met afgestompte boord en 
afknotting en 1 ongelijkbenige driehoek met korte concave afknotting. 
 

 
Werktuigenbestand afkomstig van DOK 2: 

Het aantal werktuigen in DOK 2 is heel beperkt. Er konden op de 22 artefacten slechts 2 
werktuigen onderscheiden worden, meer bepaald 1 tweeslagsteker en 1 geretoucheerde kling. 
 

2.5 Besluit 
 
Te DOK 1 kan men, ondanks de beperkte hoeveelheid werktuigen (27 ex.) toch een duidelijke 
dominantie van de gemene werktuigen opmerken (85%). Deze dominantie van gemene 
werktuigen boven microlieten plaatst de site in het Vroeg –Mesolithicum. Op basis van de 3 
aanwezige microlieten plaatsen de onderzoekers de eenheid in de ‘Groep van Neerharen’4. In 
deze groep zien we een dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis, driehoeken en 
microklingen met afgestompte boord. Aan de hand van deze kenmerken, kan men sterke 
gelijkenissen opmerken met de eerder ontdekte sites in het gebied, namelijk Schulen 1 en 35 
en Donk6

                                                 
4 VERMEERSCH P.M. 1984. 

. De onderzoekers gaan ervan uit dat DOK 2 dezelfde kenmerken vertoonde en ook 
binnen deze groep geplaatst kan worden. Ondanks het ontbreken van absolute dateringen, 
plaatsen ze deze sites binnen een tijdspanne van 9.500BP en 9.000BP, op basis van de 
kenmerken van het materiaal. Kenmerkend voor de sites in dit gebied, namelijk de depressie 
van Haelen –Schulen, is de sterke gelijkenissen in materiaalsamenstelling, vorm en grootte. 
Alle sites bevinden zich bovenop of aan de rand van een duin en in de nabijheid van rivieren 
of beken. Merkwaardig is tevens de aanwezigheid van witte uitgeloogde, komvormige 
vlekken, waarbinnen al het materiaal werd aangetroffen. Dergelijke structuren waren onder 
andere te Donk, DOK 1 en 2 en Schulen 2 merkbaar. Hoewel de betekenis van de kuilen 
onduidelijk blijft, vertonen ze sterke gelijkenissen met boomvallen. Ondanks de beperkte 
hoeveelheid werktuigen te Donk –Oud Kerkhof kan men op basis van het grote aantal 
gelijkenissen met andere sites in de regio, enige besluiten trekken.  

5 LAUWERS R. & VERMEERSCH P.M. 1982b. 
6 VERMEERSCH P.M. & VYNCKIER C. 1985. 
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3 DE VROEG–MESOLITHISCHE SITE 
HERGENRATH 

 

3.1 Algemene bespreking van de site 

3.1.1 Inleiding 
 
In 1959 ontdekte J. Leclerq een kleine hoeveelheid lithisch materiaal te Hergenrath. Hij was 
er op zoek naar allerlei fossiele restanten, die door de zee in het Krijttijdperk waren afgezet. 
Hiervoor prospecteerde hij het terrein van een zandgroeve op perceel 149b te Hergenrath. 
Leclerq volgde het terrein van dichtbij op tot hij in 1963 opmerkte dat de werkzaamheden van 
de zandgroeve in dergelijke mate toenamen dat ze een directe bedreiging vormden voor de 
site. Hier op volgend contacteerde hij de Service National des Fouilles, die onmiddellijk een 
noodopgraving opstartte in 1964. In 1965 werd een tweede opgravingcampagne ondernomen.  

3.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats ‘Hergenrath’ is gelegen in het dorp Hergenrath, in het noordoosten van de 
provincie Luik. 
De bodem in het gebied bestaat voornamelijk uit kalk. Bovenop deze kalkbodem werden 
tijdens het Krijt allerlei klei- en zandlagen afgezet, waardoor een duinenlandschap ontstond. 
De site bevindt zich bovenop dergelijke zuid –noord georiënteerde duin, op ongeveer 275m 
hoogte en wordt gekenmerkt door een zeer droge ondergrond.  
De enige waterbron in de regio tegenwoordig, is de rivier de Geule, die van oost naar west 
door het dorp loopt, op ongeveer 1km ten zuiden van de site. Onderzoek toonde echter aan dat 
er zich in de prehistorie verscheidene bronnen bevonden aan de voet van de duin.  

3.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie bestaat uit volgende elementen: 

- 0 -6cm: zand afkomstig van eolische activiteiten. Deze laag bestaat uit verscheidene 
zeer fijne, bruine zandstroken. 

- 6 -23cm: donkergrijze zandlaag van oudere eolische origine. 
- 23 -31cm: donkerbruin zand, behorend tot de eerste horizont van de podzol (A1). 
- 31 -76cm: zand, behorend tot de A2 –horizont en bestaande uit humusrijke banden. 

Het merendeel van het Mesolithisch materiaal werd in deze laag teruggevonden. Op 
ongeveer 60cm diepte werden verscheidene brokken zandsteen gevonden, die 
discontinue verspreid lagen. 

- 76 -81cm: zwarte B humus –horizont. 
- 81 -83cm: bruine tot donkerrode B ijzer –horizont.  
- 83 -86cm: bruingele overgangshorizont. 
- 85cm en lager: bruin –geel zand, gevormd in het Krijt en behorend tot de C –horizont. 

 
Ondanks het feit dat het merendeel van het materiaal in de A2 –horizont werd teruggevonden, 
kon men niet met zekerheid een archeologische laag onderscheiden.  
De B humus- en ijzer –horizont onder de A2 –horizont varieert bovendien sterk in dikte, van 
30cm tot slechts enkele centimeters. De lokale verdikkingen van de B –horizont kunnen 
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geïnterpreteerd worden als een gevolg van de Mesolithische occupatie, die voor een sterkere 
accumulatie van organisch materiaal zorgde.  
Tijdens de opgraving werden tevens verscheidene diepe verstoringen aangetroffen, telkens per 
5 gegroepeerd en op ongeveer 3m van elkaar. Deze waren het gevolg van het recent 
verwijderen van boomstronken. Als gevolg hiervan werd een grote hoeveelheid archeologisch 
materiaal verspreid in de bodem en kwam de onderliggende humus in de A2 terecht. 
Desondanks is op basis van de algemene verspreiding van het materiaal nog een duidelijke 
artefactenlaag, overeenkomend met de humuslaag, merkbaar tussen 40cm en 50cm diep.  
 

3.2 Datering 
 
Op de site werden verscheidene pollenstalen genomen. Deze leverden echter niet het 
verwachte resultaat. De pollen afkomstig uit de Mesolithische bewoningslaag leverden 
namelijk een datering in het Sub –Atlanticum. Aan de hand van het archeologische materiaal 
kon de site echter gedateerd worden in het Vroeg –Mesolithicum.  
 

3.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Leclercq ontdekte tijdens enkele prospectiecampagnes een kleine hoeveelheid Mesolithisch 
materiaal op perceel 149b in Hergenrath. Tijdens de opgravingcampagne ontdekten de 
onderzoekers echter dat de site in feite meer naar het noorden gelegen was, op percelen 214a, 
217/1 en 217/2. Perceel 149b, evenals de meer noordelijk gelegen percelen, waren al voordat 
de opgravingen waren aangevat zwaar verstoord door de zandwinningactiviteiten.  
Tijdens de eerste campagne van 1964 concentreerde het onderzoek zich op perceel 149b. Op 
de site werden eerst 4 assen uitgezet, loodrecht op elkaar en noordoost georiënteerd. Langs de 
voorzijde van de zandgroeve, meer bepaald in de zones waar de bovenste lagen nog bewaard 
waren, werden vervolgens 2 sleuven (sleuf I en II) van 2m breed getrokken. Loodrecht op 
sleuf II en naar het noordoosten toe werd een derde sleuf getrokken (sleuf III). Ten slotte werd 
een vierde, noord –zuid georiënteerde sleuf getrokken (sleuf IV).  
In 1965 werden de noordelijke percelen opgegraven. Deze zones werden minder systematisch 
onderzocht dan perceel 149b, vermits de bovenste laag van de bodem in dit gebied al was 
afgegraven. In deze zones kon men de locatie van de concentraties in de verstoorde bodem 
enkel aan de hand van de aanwezige debitageresten vaststellen. In het noorden van de site, 
meer bepaald in perceel 217/1 werd vervolgens een kleine zone van 12m² opgegraven. Hier 
werd een oude gracht aangetroffen, waarin zich lithisch materiaal, bakstenen en aardewerk 
bevond. Na onderzoek werd duidelijk dat de gracht behoorde tot WOI.  
Om de site op te graven werd gebruik gemaakt van 2 methodes. De eerste methode bestond 
eruit kleine zones van 1m², onderverdeeld in 4 delen (met 50cm zijde), uit te halen. De positie 
van de vondsten werd vervolgens geregistreerd. Bij de tweede methode werd een zone van 
36m² opgegraven in lagen van 5cm. De vondsten werden hier slechts globaal opgemeten per 
vierkante meter. De eerste techniek werd toegepast om alle artefacten precies te kunnen 
registreren. De tweede techniek was minder precies, maar hielp de onderzoekers een beeld te 
krijgen van de verschillende lagen en verstoringen in de bodem.  
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3.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site strekt zich uit over percelen 149b, 214a, 217/1 en 217/2 en wordt gekenmerkt door 
een zwaar verstoorde bodem, als gevolg van zandwinningactiviteiten. In totaal konden de 
onderzoekers toch 6 concentraties onderscheiden op het terrein. 
Concentratie 1 is gelegen in het westen van as I en werd onderzocht door J. Leclercq. Het 
materiaal uit deze eenheid bevindt zich in zijn privé –collectie. Concentratie 2 ligt 
voornamelijk rondom as IV en nabij de steriele zones van as II en III. Dit is de enige eenheid 
die kon worden opgegraven, vermits de andere concentraties te zwaar verstoord waren. Deze 
concentratie had een straal van ongeveer 15m en bevatte een aanzienlijke hoeveelheid lithisch 
materiaal. Concentratie 3 bevindt zich nabij de zuidelijke zijde van de duin (perceel 149b) en 
is zwaar verstoord door graafactiviteiten. De onderzoekers gaan ervan uit dat ongeveer 2/3 
van de vondsten in deze eenheid verloren zijn gegaan door de zandwinning. Concentratie 4 en 
5 waren tevens verstoord en bevonden zich op perceel 214a. Alle concentraties zijn 
tegenwoordig verdwenen door de activiteiten van de zandgroeve.  
 

3.5 Het archeologische materiaal7

3.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Op de site werd uitsluitend gebruik gemaakt van geïmporteerde silex. De silexsoorten hebben 
een sterk variërende kleur, gaande van grijs tot lichtgrijs, witgevlekt, donkergrijs, blauwgrijs 
en doorzichtig blond.  
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 37 kernen gevonden op de site. Hieronder bevonden zich 4 voorbereide 
kernen, die na de afhaling van enkele afslagen niet verder gebruikt werden, evenals 2 
globulaire of bolvormige kernen. Kernen met meerdere slagvlakken zijn frequenter dan de 
voorgaande groepen. Hiervan werden 12 exemplaren aangetroffen. Prismatische kernen met 1 
of 2 tegengestelde slagvlakken worden vertegenwoordigd door 13 vondsten. Ten slotte 
werden nog 6 piramidale kernen gevonden.  
Onder de verfrissingproducten bevonden zich 10 kernrandklingen, 1 kernflankafslag en 6 
kernrandklingen. 
De debitage was vooral gericht op de productie van klingen. Dit uit zich in het aantal 
ongeretoucheerde vondsten. In totaal werden onder de debitageproducten namelijk 392 
klingen aangetroffen. Afslagen8

Op de site werden tevens 7 stekerafslagen gevonden, evenals 16 kerfresten. Ten slotte werd 
nog 1 klopper aangetroffen, evenals 2 aambeelden en 6 schaven.  

 zijn nog frequenter. Hiervan werden 2879 exemplaren 
aangetroffen. De lage hoeveelheid klingen wijst erop dat er op dat vooral deze artefacten 
gebruikt werden voor de productie van werktuigen.  

 

                                                 
7 Gezien de samenhorigheid, werd het materiaal uit de verschillende concentraties samengebracht. Het materiaal 
uit concentratie 1 bevindt zich echter in de privé –collectie van Leclercq en kon niet besproken worden. 
8 Waarschijnlijk bevinden zich onder deze categorie een groot aantal chips. Dit wordt door de onderzoekers 
echter niet gepreciseerd en geeft enigszins een vertekend beeld. 
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3.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
De gemene werktuigen zijn sterk aanwezig op de site en vormen 50,76% van alle werktuigen. 
Schrabbers zijn goed vertegenwoordigd. In totaal werden 27 exemplaren aangetroffen. Onder 
deze groep bevonden zich 23 eindschrabbers op afslag of op kling en 4 boordschrabbers.  
Op de site werden tevens 18 stekers teruggevonden. Onder de stekers bevonden zich 4 stekers 
op breuk, evenals 12 stekers op geretoucheerde afknotting en 2 tweeslagstekers. 
Boren zijn eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar aangetroffen.  
Geretoucheerde klingen en microklingen zijn tevens frequent aanwezig. Onder deze categorie 
bevonden zich 7 (micro)klingen met afgestompte boord, evenals 2 afgeknotte klingen. Op de 
site werden tevens 12 gekerfde werktuigen aangetroffen, waaronder 5 gekerfde afslagen en 7 
gekerfde (micro)klingen.  
Microlieten zijn te Hergenrath minder sterk aanwezig dan de gemene werktuigen (31,82%). 
Microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren. Onder de 
tweepuntige microlieten bevond zich slechts 1 Sauveterre –spits. De spitsen met 
geretoucheerde basis worden op hun beurt vertegenwoordigd door 7 Tardenoisspitsen. Spitsen 
met niet –geretoucheerde basis zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd op de site. In totaal 
werden 9 Zonhoven –spitsen aangetroffen. Onder de microlieten bevonden zich ten slotte nog 
19 ongelijkbenige driehoeken, waarvan 5 slanke en 14 korte, massieve exemplaren.  
Ten slotte werden nog 23 klingen en afslagen met gebruiksretouches en 3 Neolithische 
voorwerpen ingezameld. 
 

3.6 Besluit 
 
Op de site is een duidelijke Mesolithische occupatie merkbaar.  
Over concentratie 1 is niets geweten, vermits het materiaal verzameld werd door Leclercq en 
zich in zijn privé –collectie bevindt. Concentratie 2 is de enige eenheid die kon worden 
opgegraven en enigszins analyseerbaar en aflijnbaar was. Deze eenheid bevatte een 
aanzienlijke hoeveelheid materiaal. Concentratie 3 is verstoord, maar ook hier kon een 
interessante hoeveelheid materiaal gevonden worden. Het ontbreken van grote hoeveelheden 
materiaal in concentratie 4 en 5 is te wijten aan de zandwinning en de ligging van de 
eenheden, die blootgesteld waren aan sterke noordenwind.  
Het voorkomen van verschillende concentraties wordt door de onderzoekers toegeschreven 
aan één groep mensen, die deze verschillende locaties gelijktijdig bewoonden. Het is volgens 
hen onrealistisch te denken dat het om opeenvolgende bewoningfases gaat, vermits zij ervan 
uitgaan dat in dergelijk geval de Mesolithische mens telkens dezelfde, gunstige locatie zou 
innemen. Het feit dat ook minder gunstige locaties ingenomen werden, zou te wijten zijn aan 
de gelijktijdige bewoning van de duin door een kleine groep mensen. 
 
De samenstelling van de assemblage geeft tevens informatie over de site en haar activiteiten. 
Op basis van de afwezigheid van trapezia kan de site van Hergenrath geplaatst worden in het 
Vroeg –Mesolithicum. De stekers, klingen met afgestompte boord en Zonhoven –spitsen 
verwijzen nog enigszins naar het Epi –Paleolithicum. Kenmerkend voor de site is tevens het 
voorkomen van slanke ongelijkbenige driehoeken, die tevens te Tohogne –La Heid de Lei en 
Plainevaux –Roche –aux –Faucons en Plainevaux –Fond –de –Secheval gevonden werden. 
Typerend voor deze sites is het ontbreken van trapezia en de aanwezigheid van Sauveterre –
spitsen en slanke ongelijkbenige driehoeken.  
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4 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE KELMIS –
BRENN HAG 

 
4.1 Algemene bespreking van de site 

4.1.1 Inleiding 
 
De site ‘Brenn Hag’ werd ontdekt in 1981 tijdens een reeks prospecties op een terrein waar 
zandwinningactiviteiten werden uitgevoerd. De zandgroeve zelf bevindt zich bovenop een 
duin, middenin in een bos, en bedekt een oppervlak van ongeveer 8ha. Op het westelijke 
terras van de duin werd een kleine hoeveelheid lithisch materiaal aangetroffen, waarna 
besloten werd de opgraving van de site aan te vatten. 

4.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Brenn Hag is gelegen te midden van het bos van Busch –Brand, op ongeveer 
1,8km ten noordoosten van het dorp Hergenrath, in de provincie Luik.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°43’8” N.B. en 6°03’11” O.L. 
De bodem in het gebied rondom de site is hoofdzakelijk samengesteld uit kalk, gevormd 
tijdens het Devoon. Deze kalkbodem is later volledig afgedekt door klei- en zandlagen, die 
zorgden voor een golvend duinenlandschap. Bovenop deze lagen ontwikkelde zich een 
typische podzol, bestaande uit witgeel zand. Het hydrografische netwerk van de rivier de 
Gueule zorgde voor de uitgraving van talrijke valleien, die de opvolging van de 
duinenheuvels in het gebied enigszins tegenhoudt. De eigenlijke site bevindt zich bovenop 
dergelijke duinheuvel, op ongeveer 280m hoogte. 

4.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafie van de site kan als volgt omschreven worden9

De A0-, A1- en A2 –horizonten zijn slechts lokaal bewaard gebleven. Deze verstoorde lagen 
bevatten alle vondsten. De A2 –horizont wordt echter gekenmerkt door de aanwezigheid van 
een grindlaag bestaande uit Franse zandsteen onderaan de horizont. Deze grindlaag bevindt 
zich weliswaar onder de archeologische laag, die afgelijnd werd door 2 identieke kuilen. De 
onderliggende Bhf –horizont bevatte geen materiaal meer. De onderste C –horizont was 
tevens steriel. 

:  

 
De duin waarop de site zich bevindt, wordt sinds 1979 geëxploiteerd als zandgroeve. 
Hierdoor werden de bovenste lagen van de bodem over een oppervlak van 6000m² afgehaald, 
om de onderliggende zandgronden te kunnen exploiteren. 
De site bevond zich op het westelijke terras van de ontgonnen duin en was zwaar verstoord 
door de zandwinningactiviteiten en tevens door de afvloeiing van water in deze zone.  
                                                 
9 Volgende processen waren verantwoordelijk voor de stratigrafie: de secundaire zandlaag op de site werd 
afgeknot door hellingerosie, waarbij vervolgens een grindlaag werd afgezet. Het bovenste gedeelte van deze 
zandlaag, evenals de grindlaag werden tijdens het Tardiglaciaal beïnvloed door cryoturbatie. Lokale eolische 
zanden zorgden na de Laatste IJstijd, voor de afzetting van zandlagen op de site. Deze zandlagen werden 
meerdere malen weg geërodeerd, waarna bij elke erosiefase een grindlaag werd afgezet.  
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Hierdoor kon de site slechts over een oppervlak van ongeveer 500m² onderzocht worden. 
Ondanks de verstoringen konden de onderzoekers 2 concentraties onderscheiden. Binnen de 
tweede concentratie werden 2 kuilen aangetroffen. Concentratie I was volledig vernield. 
Concentratie II was iets beter bewaard, maar het centrum van deze eenheid was zwaar 
verstoord door een bergstroombedding, waardoor de bovenste horizonten hier verdwenen 
waren. Refitting van materiaal afkomstig uit eenzelfde kuil, evenals materiaal dat verzameld 
werd aan de oppervlakte, toonde echter aan dat de verplaatsing van de vondsten in de bodem, 
ondanks de zandexploitatie, nog tamelijk beperkt is gebleven.  
 

4.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Zoals hierboven aangehaald, werd de site ontdekt op het westelijke terras van een duin dat 
gebruikt werd voor zandwinningactiviteiten. Gezien de zware aantasting van de bodem door 
deze activiteiten, kon de site slechts over een oppervlak van 500m² onderzocht worden.  
De opgravingen vonden plaats tijdens de zomer en herfst van 1981 en brachten 2 lithische 
concentraties aan het licht. Vermits concentratie I grotendeels vernield was, werd besloten om 
de archeologische laag van deze eenheid volledig te verwijderen en als ‘hoop’ te bewaren. Het 
onderzoek heeft zich in deze zone dan ook beperkt tot het zeven van de verscheidene m³ 
sedimenten. Nadat duidelijk werd dat de sonderingen van concentratie II geen resultaat 
opleverden, werd besloten deze eenheid op te graven over een oppervlak van ongeveer 32m². 
Door het tijdsgebrek beperkte het onderzoek zich tot de registratie van vondsten per m², in 
plaats van individueel en tot het zeven van de sedimenten. 
 

4.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Tijdens de opgraving werden, ondanks de vele verstoringen, 2 lithische concentraties ontdekt.  
Concentratie I was reeds grotendeels vernield op het moment van de opgraving. Concentratie 
II was nog gedeeltelijk bewaard gebleven. Het centrum van deze eenheid was echter zwaar 
verstoord en moeilijk te onderzoeken. Binnen deze eenheid werden tevens 2 identieke kuilen 
aangetroffen. In de ene kuil werd voornamelijk debitagemateriaal aangetroffen. In de andere 
kuil werden ook microlieten, kerfresten en gemene werktuigen gevonden. Het gaat hier 
mogelijk om boomvallen. 
 

4.4 Het archeologische materiaal 

4.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex. In concentratie I10

De gebruikte silex is fijnkorrelig en van goede kwaliteit en varieert qua kleur van zwart, grijs, 
bruin, groen, geel tot witachtig. De silexknollen waren eerder klein en de oorsprong van de 
diverse soorten is niet gekend.  

 werd tevens een 
kleine hoeveelheid glimmerzandsteen aangetroffen.  

De zandsteen is eerder grofkorrelig en moeilijk te debiteren. Deze materiaalsoort wordt onder 
andere in de streek rond Tongeren aangetroffen. De exacte herkomst blijft echter onzeker.  

                                                 
10 Deze concentratie bestond voor 98% uit silex en voor 2% uit glimmerzandsteen.  
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De morfologie van de silex, evenals de kleine afmetingen van de knollen hebben de debitage 
op de site sterk beïnvloed. Dit uit zich onder andere in de kleine afmetingen van de 
klingproducten, evenals de voorkeur voor kernflankafslagen onder de verfrissingproducten. 
Dergelijke elementen wijzen duidelijk op een probleem in verband met de aanschaffing van 
de nodige grondstoffen. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
Unipolaire kernen zijn het best vertegenwoordigd op de site (> 50%). Deze kernen zijn slechts 
langs 1 zijde bewerkt, waardoor op de achterzijde nog een grote hoeveelheid cortex aanwezig 
was. Bipolaire kernen, evenals kernen met 2 kruisende slagrichtingen zijn ook tamelijk goed 
vertegenwoordigd. Andere types zijn minder frequent. 
Onder de verfrissingproducten domineren de kernflankafslagen. Dit is voornamelijk te wijten 
aan de kleine afmetingen van de gebruikte knollen. Kerntabletten zijn eerder zeldzaam.  
Klingen en microklingen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. De (micro)klingen zijn 
meestal tamelijk onregelmatig en vertonen alle kenmerken van de Coincy –debitagestijl. 
Afslagen zijn in grote mate aanwezig op de site. Het merendeel van de afslagen vertoont nog 
cortexrestanten. Onder deze groep domineren de dunne afslagen. Ten slotte werden op de site 
nog een grote hoeveelheid chips aangetroffen, evenals enkele kerfresten en een klein aantal 
stekerafslagen.  
Binnen concentratie II werden tevens 5 fragmenten van psammiet –platen ingezameld. Enkele 
platen vertonen sporen van gladden en oker. Er werden tevens enkele silex-, kwarts- en 
kwartsietkeien gevonden. Verschillende keien vertonen sporen van verplettering, die mogelijk 
te wijten zijn aan het gebruik als klopper. Twee exemplaren vertonen de sporen van retouche 
–werktuigen voor microlieten. Daarnaast werden nog 2 kwartsietachtige silexbrokken 
aangetroffen en 3 brokken hematiet. 

4.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 3275 artefacten teruggevonden op de site, waaronder 109 werktuigen. Dit 
levert een werktuigenpercentage van 3,33% op.  
 
De samenstelling van de werktuigen bestaat uit volgende elementen: 
Schrabbers zijn slechts in kleine mate aanwezig. Ze werden zowel op afslagen, als op klingen 
gevormd. Het schrabhoofd is in de meeste gevallen convex en draagt schuine retouches. 
Stekers zijn iets talrijker, maar hun aantal blijft ook laag. Het gaat hoofdzakelijk om 
tweeslagstekers. 
Onder de geretoucheerde afslagen bevinden zich zowel dunne afslagen met gedeeltelijke, 
regelmatige retouches, als enkele dikke afslagen met getande of gekerfde retouches. 
De geretoucheerde klingen en microklingen zijn iets frequenter dan de andere types gemene 
werktuigen. Onder deze categorie bevinden zich voornamelijk exemplaren met directe, 
gedeeltelijke en regelmatige retouches. Afgeknotte microklingen zijn tevens aanwezig en 
dragen meestal abrupte retouches. Ten slotte werd nog 1 mes met rug gevonden. 
Verder werden 1 boor, 1 pièce esquillée en 1 ‘retouchoir’ ingezameld. 
De microlieten zijn iets talrijker dan de gemene werktuigen. 
Onder deze categorie bevonden zich 6 segmenten, waaronder 1 exemplaar vervaardigd uit 
glimmerzandsteen. Het merendeel van de segmenten is tamelijk regelmatig. Driehoeken 
vormen de grootste categorie microlieten (44,5%). Binnen deze groep bevonden zich 1 
gelijkbenige, evenals 6 ongelijkbenige driehoeken en 9 ongelijkbenige driehoeken met een 
kleine concave zijde.  
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Onder de spitsen met niet –geretoucheerde basis bevonden zich 10 exemplaren, waaronder 5 
gebroken spitsen. Deze groep omvatte bovendien 3 spitsen met volledige afknotting en 1 spits 
met gedeeltelijke afknotting.  
De spitsen met geretoucheerde basis vormen de slechtst vertegenwoordigde groep microlieten 
op de site. Er werden slechts 4 exemplaren aangetroffen, waarvan 1 gebroken exemplaar. 
Binnen deze groep kon men 2 Tardenoisspitsen en 1 korte, driehoekige spits onderscheiden. 
Onder de microklingen met afgestompte boord bevonden zich enkel fragmenten, waarvan 1 of 
2 boorden zijn afgestompt. Twee exemplaren vertonen een schuine afknotting.  
Onder de ‘onbepaalde microlieten’ werden 1 klein fragment van een spits met vlakke 
retouches gerekend. De rest van deze groep bestaat uit fabricatieresten van microlieten.  
Ten slotte werden enkele niet –Mesolithische artefacten gevonden, waaronder 1 silexafslag, 
afkomstig van een gepolijst voorwerp en 1 pijlpunt.  
 

4.5 Besluit 
 
De aanwezigheid van allerlei plaketten op de site wijst op een functie als basiskamp. Binnen 
de werktuigenassemblage zelf domineren de microlieten. Onder deze categorie zijn 
voornamelijk de ongelijkbenige driehoeken sterk aanwezig, gevolgd door spitsen met niet –
geretoucheerde basis en de segmenten. Spitsen met geretoucheerde basis en microklingen met 
afgestompte boord zijn minder goed vertegenwoordigd. Op basis van deze kenmerken kan de 
site worden toegeschreven aan het ‘Beuronien C’11. Sites toebehorend tot de Beuronien C 
groep situeren zich in het Vroeg –Mesolithicum. Recent onderzoek12 duidde aan dat het 
gebruik van de benaming Beuronien, verwijzend naar de eigenschappen van de nabijgelegen 
Duitse sites, vermeden moet worden. De Duitse sites vertonen echter niet voldoende 
parallellen met de Zuid –Belgische sites om de vergelijking te blijven houden. Hierdoor is het 
misschien beter de site toe te schrijven tot de “Groep van Verrebroek”13

                                                 
11 GOB A. 1984. 

, faciës 2. 

12 CROMBE P. 1996. 
13 CROMBE P. 2001. 
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5 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE NEERHAREN 
–DE KIP 

 

5.1 Algemene bespreking van de site 

5.1.1 Inleiding 
 
De site van Neerharen –De Kip werd ontdekt door L. Janssen tijdens de prospectie van enkele 
sleuven, die getrokken werden tijdens grindwinningactiviteiten. In deze sleuven werd een 
interessante hoeveelheid lithisch materiaal ontdekt. Dit leidde tot 2 beperkte boringen, die het 
belang van de site aantoonden. Hierop volgend werd van 17 juli tot en met 30 augustus 1979 
de opgraving van de site opgestart door de K.U. Leuven en de Archeologische Kring van 
Rekem.  

5.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Neerharen –De Kip is gelegen in de gemeente Lanaken in de provincie 
Limburg, vlak bij de Nederlandse grens.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°54’45” N.B. en 5°41’23” O.L. 
De site bevindt zich op een duin, die bestaat uit dekzanden met daaronder grindformaties 
afkomstig van de terrassen van Mechelen –aan –de –Maas. De duin loopt in het oosten af naar 
de alluviale vlakte van de Maas. Deze vlakte is tamelijk smal ter hoogte van de site en bestaat 
uit vele oude rivierbeddingen.  
Omwille van de talrijke graafactiviteiten en het feit dat de sedimenten van het afgraven van de 
Willemsvaart op de site gedumpt werden, is het onmogelijk de topografie van het terrein te 
bepalen.  

5.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Analyse van de sedimenten toonde aan dat de Mesolithische site na de eigenlijke occupatie, 
maar vóór de vorming van de podzol afgedekt werd door een eolische accumulatie. De 
stratigrafie op de site vertoont over het algemeen een tamelijk homogeen beeld. 
Zone H1 vertoont volgende sequentie: 

- Laag I (47,27 -46,98m): humusrijke, homogene zandlaag. Deze laag bevat talrijke 
wortels in het bovenste gedeelte en ijzerrijke vezels naar beneden toe. Kenmerkend is 
de aanwezigheid van talrijke gangen veroorzaakt door dierlijke graafactiviteiten, die 
het materiaal van de onderliggende lagen naar boven stuwden. In deze laag zijn tevens 
sporen van beploeging merkbaar, evenals sporen van IJzertijd – putten.  

- Laag II (46,98 -46,85m): homogene zandlaag, zonder structuur en met een lichte 
aanwezigheid van humus. Kenmerkend is opnieuw de talrijke dierlijke activiteiten in 
de vorm van gangen en enkele wortelpenetraties. 

- Laag III (46,85 -46,67m): witachtige, homogene zandlaag, zonder duidelijke structuur.  
- Laag IV (46,67 -46,50m): witte zandlaag, met gevlekte aanwezigheid van 

mangaanoxidaties, die zich tevens op de artefacten hebben afgezet. Onderaan de laag 
bevindt zich een discontinue afzetting van kleine grindbrokken en silex. 
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- Laag V (46,50 -46,25m): weinig slibrijke zandlaag, met hier en daar keibrokken. 
Bovenaan bevinden zich talrijke houtskoolresten en afzettingen van 
mangaanoxidaties. 

- Laag VI (46,25 -45,45m): lichte slibrijke zandlaag, afgewisseld door min of meer 
slibrijke lagen. 

- Laag VII (45,45 -?m): grindlagen afkomstig van de terrassen van Mechelen –aan –de 
–Maas. 

 
De verticale verspreiding van het materiaal geeft volgend beeld: 
Laag I bevat een zeer diverse samenstelling aan archeologische vondsten. Materiaal uit onder 
andere het Mesolithicum, evenals uit de IJzertijd en Middeleeuwen werd hier teruggevonden. 
De lange opvolging van bewoning verklaart de dikte van de laag. Deze ploeglaag vertoont 
tevens een putstructuur uit de IJzertijd die tot en met laag IV loopt. Alle andere sporen uit 
recente periodes blijven beperkt tot deze laag. 
Het eigenlijk Mesolithisch materiaal werd verspreid teruggevonden in lagen II, III, IV en in 
beperkte mate in het bovenste gedeelte van laag V. Ongeveer 70% van alle Mesolithische 
vondsten bevond zich in een interval van 25cm. De verticale doorsnede langsheen de 
volledige oostzijde van de concentratie toonde aan dat de verspreiding van het materiaal 
gelijkmatig was verdeeld over het volledige profiel.  
De grootste densiteit aan vondsten bevond zich ter hoogte van laag IV. In het bovenste 
gedeelte van deze laag werden tevens enkele grote zandsteenplaten aangetroffen, die 
waarschijnlijk behoorden tot een haard. Houtskoolresten werden tevens geconcentreerd 
gevonden in de nabijheid van de vermoedelijke haard en in een interval van 25cm. Dit was 
tevens het geval voor enkele grote artefacten, waaronder diverse kloppers en silexknollen. Het 
feit dat het merendeel van de houtskool, evenals de zandsteenplaten en grote vondsten ter 
hoogte van de haard en in het bovenste deel van laag IV werden aangetroffen, doet 
vermoeden dat deze laag overeenkomt met de eigenlijke bewoning van de site. 
Ondanks de duidelijke verticale aflijning van de vondsten, bemerken we toch een belangrijke 
verticale migratie van het materiaal binnen de concentratie. Deze verspreiding loopt vanaf 
laag II tot aan laag V, wat overeenkomt met een maximale verspreiding van ongeveer 50cm. 
Binnen laag II en III werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid materiaal teruggevonden. De 
verspreiding tot aan laag V is daarentegen eerder beperkt gebleven.  
De positionering van de artefacten in de bodem, geanalyseerd in zone H1, toont aan dat de 
vondsten een horizontale positie aannemen binnen de bovenste zandlagen, terwijl ze eerder 
verticaal gepositioneerd zijn in de onderste profielen.  
Refitting toonde bovendien aan dat een deel van het materiaal over een tamelijk grote afstand 
verspreid werd. Toch is een gemiddelde verspreiding van 25cm nog beperkt genoeg om te 
kunnen spreken van één occupatiefase. 
 

5.2 Datering 
 
In totaal werden 6 pollenmonsters, afkomstig uit lagen II, III en IV, verzameld voor analyse. 
De pollen duiden echter op een recenter landschap en zijn hoogstwaarschijnlijk door allerlei 
activiteiten in de onderste lagen geïnfiltreerd. 
Op de site werd tevens een grote hoeveelheid houtskool teruggevonden, die in de meeste 
gevallen (80%) afkomstig was van hazelnoten. Eén monster, uitsluitend bestaande uit 
hazelnoten en afkomstig uit vierkanten H1 en G1, werd door 14C –datering gedateerd rond 
9.170 ±100 B.P. 
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5.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Toen de artefactenconcentratie ontdekt werd in de berm van het grindwinningterrein, was de 
site reeds grotendeels vernield. Volgend op deze ontdekking voerden L. Janssen en A. 
Vanderhoeven, onafhankelijk van elkaar, enkele prospectieboringen uit in een profiel van 
deze berm. Naar aanleiding van hun vondsten werd besloten om de site volledig op te graven. 
Voorafgaand aan deze opgraving werden de grindrijke sedimentlagen en de onderliggende 
ploeglaag over een oppervlak van ongeveer 5m op 15m verwijderd. De site werd vanaf deze 
zandlagen verder onderzocht. Het terrein werd vervolgens per m² opgegraven met een truweel 
en iedere vondst werd driedimensionaal ingetekend. Alle sedimenten werden nat gezeefd door 
2,5mm mazen. Het kromme profiel in het oosten van de opgraving, veroorzaakt door de 
grindwinning, werd tevens recht getrokken door dit gedeelte verticaal op te graven. Dit liet de 
onderzoekers toe om de stratigrafie van het profiel, dat de site van noord naar zuid doorsneed, 
te onderzoeken. De lithische concentratie was in het oosten vernield. In de andere richtingen 
was deze eenheid wel bewaard gebleven, waardoor men de totale uitbreiding snel kon 
bereiken. De zone 4D, die zich buiten de concentratie bevond, werd door de opgravers niet 
onderzocht, vermits er een te groot risico was dat de nabijgelegen grindberm zou instorten. 
Om die reden werd ook zone J3 niet onderzocht. Om de totale omvang van de site te bepalen 
werden bijkomende prospecties uitgevoerd. Dit leverde echter geen noemenswaardige 
resultaten op. Sporadisch werden nog artefacten verzameld ter hoogte van de ploeglaag.  
 

5.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site werden alle vondsten ingetekend volgens een horizontaal plan om zo de 
verspreiding en plaatsing van de artefacten te analyseren. Jammer genoeg hebben de 
grindwinningactiviteiten de concentratie in zijn lange as verstoord. Dit zorgde ervoor dat het 
archeologische materiaal op deze plaats niet meer aanwezig is. De onderzoekers hadden 
tevens enige moeite om de oostelijke verspreiding van de concentratie te bepalen. De 
eigenlijke concentratie heeft een langwerpige ovaalvorm. De lange as heeft een noord –zuid 
oriëntatie en is ongeveer 8m lang. De korte as is minimum 2m lang. De concentratie wordt 
lichtjes smaller naar het noorden toe. De grootste artefactendensiteit bedraagt 170 
vondsten/m² en bevindt zich ter hoogte van de haard. Onmiddellijk naast deze haard, ten 
zuidoosten van de concentratie, bevindt zich een zone waar geen materiaal werd aangetroffen. 
Binnen de eenheid kunnen we enigszins 2 subclusters onderscheiden. Een eerste clustering is 
merkbaar in het noorden van de eenheid. De tweede clustering is in het zuidoosten gelegen. 
Behalve silex werden nog verschillende andere steensoorten teruggevonden op de site. Deze 
laatste waren willekeurig verspreid over de volledige vindplaats. Het betreft onder andere 2 
fragmenten van een grote silexknol, 2 kloppers, een grote zandsteenbrok waarvan afslagen 
zijn verwijderd, evenals een kleinere zandsteenbrok die percussiesporen vertoont. Daarnaast 
werd nog een kleine klopper gevonden, evenals een klopper op een cilindrische 
zandsteenplaat. Ten slotte werden 2 andere zandsteenplaten, die ook sporen van polijsten 
vertonen, in de nabijheid van de haard gevonden, evenals 2 fragmenten van zandsteenplaten 
met rechthoekige aflijning. In het centrum van de concentratie (H –I, 1 -2) ontdekten de 
onderzoekers een structuur bestaande uit stenen. Deze accumulatie lijkt willekeurig te zijn en 
heeft een oppervlak van 1m op 1,4m. In totaal bevonden zich op deze locatie 38 stenen van 
zeer diverse grootte, die duidelijke sporen van verbranding vertonen. Verscheidene stenen zijn 
volledig versplinterd door de inwerking van vuur. In de nabijheid van deze structuur werd 
tevens een aanzienlijke hoeveelheid houtskool aangetroffen. Al deze elementen wijzen 
nogmaals op de vermoede aanwezigheid van een haard.  
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5.5 Het archeologische materiaal 

5.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Bijna alle artefacten op de site waren vervaardigd uit silex. In enkele beperkte gevallen 
(0,5%) werd gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet. Deze laatste steensoort werd enkel 
gebruikt voor de productie van enkele klingen en klingafslagen. 
Het merendeel van de kernen vertoont sporen van cortex. Vele knollen zijn rechtstreeks 
afkomstig van krijtterrassen. Slechts een deel van de knollen (ongeveer ¼) is afkomstig van 
gerolde keien. Op de site werden ongeveer 20 verschillende silexsoorten gebruikt, wat 
uitzonderlijk veel is. Twee silexvarianten hebben een zwarte kleur en fijnkorrelige structuur. 
De ene wordt gekenmerkt door witte vlekken, de andere door grijsachtige vlekken. Deze 
eerder onregelmatige silexknollen vertonen grote gelijkenissen met de silex afkomstig van 
Ryckholt –St Geertruid, op enkele tientallen kilometers van de site. Een andere silexsoort 
heeft een groenachtige, gevlekte kleur en vertoont verschillende grove inclusies. 
Verscheidene andere silexvarianten hebben een grijze tot grijsblauwe, gevlekte of gelige kleur 
en fijne textuur. Er werden tevens 6 of 7 soorten gevonden met een grofkorrelige textuur, met 
een grijze, grijsblauwe, groene of geelachtige kleur. Deze silexvarianten zijn tevens afkomstig 
van krijtterrassen en vertonen ook gelijkenissen met de silex van Ryckholt –St Geertruid. De 
gerolde silexknollen werden waarschijnlijk verzameld in de beddingen van de Maas, terwijl 
de andere silexen afkomstig zijn van krijtterrassen in de omgeving van Maastricht. 
Ten slotte werden verschillende zandsteenbrokken gevonden op de site, onder andere 
zandplaten, die werden gebruikt binnen de haard. 
 
De samenstelling van de lithische assemblage kan als volgt worden omschreven: 
Kernen met 1 slagrichting zijn slechts beperkt aanwezig op de site. Kernen met 2 
slagrichtingen komen iets frequenter voor. Verder werden nog 2 kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen en 3 kernen met 2 kruisende slagrichtingen aangetroffen.  
Verfrissingmateriaal komt in slechts beperkte mate voor. Voor een totaal van 27 kernen 
werden slechts 14 kernrandklingen, 11 kerntabletten en 6 kernflankafslagen verzameld.  
Het debitagemateriaal is tamelijk goed vertegenwoordigd in de assemblage. Afslagen met 
cortexrestanten zijn tamelijk sterk aanwezig. Klingen en microklingen zijn echter veel beter 
vertegenwoordigd dan de afslagen. Het merendeel van de klingen vertoont kromme boorden 
en een onregelmatige debitage. Onder de klingfragmenten zien we dat de mediale gedeeltes 
sterk ondervertegenwoordigd zijn.  
Ten slotte werden op de site nog 26 kerfresten aangetroffen, evenals 4 stekerafslagen.  

5.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op een totaal van 2.874 vondsten bevonden zich 106 werktuigen, wat een percentage oplevert 
van 3,69%.  
 
Schrabbers zijn het best vertegenwoordigde type gemene werktuigen. Hiervan werden 16 
exemplaren ingezameld. Onder de schrabbers domineren de schrabbers op afslag. Deze groep 
omvatte 3 schrabbers op klingafslagen, 2 duimnagelschrabbers en ten slotte 1 schrabber op 
een dikke corticale afslag. In de assemblage bevonden zich verder nog 1 fragment van een 
schrabber, evenals 1 dubbelschrabber met getande schrabhoofden. Lange schrabbers op 
klingen komen tevens voor, maar in beperkte mate (3ex.). Er werden tevens 3 verkorte 
schrabbers gevonden, die een zeer gevarieerde morfologie vertonen, namelijk 1 schrabber 
gemaakt op een brede kling met een goed afgerond schrabhoofd en 1 verkorte schrabber die 
gedeeltelijk op de linker- en rechterboord verder geretoucheerd is. 
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In de assemblage bevond zich tevens een composiet werktuig, gemaakt op een dikke kling. 
Dit werktuig vertoont een schrabhoofd met hoge en getande retouches, evenals 2 weinig 
abrupte retouches op beide boorden. Het uiteinde tegenover de schrabber draagt een steker.  
Geretoucheerde afslagen zijn minder frequent aanwezig dan de schrabbers. Het merendeel 
van de afslagen draagt slechts beperkte retouches. De retouches zijn meestal onregelmatig en 
beperken zich tot een deel van de boord. Verschillende afslagen vertonen tevens afknottingen. 
Geretoucheerde klingen worden vertegenwoordigd door slechts 6 stuks. Geretoucheerde 
microklingen zijn daarentegen frequenter aanwezig. Hiervan werden 19 exemplaren 
aangetroffen, waaronder verscheidene exemplaren met afgestompte boord, evenals enkele 
exemplaren met kerven en afknottingen. 
Microlieten vormen echter de voornaamste werktuigengroep op de site (50 ex.). Onder deze 
categorie domineren de spitsen met niet –geretoucheerde basis (35ex.). Het merendeel van de 
spitsen vertoont een schuine afknotting, quasi altijd proximaal aangebracht. Ongeveer de helft 
van de spitsen vertoont tevens een breuk aan de basis. Een aanzienlijk deel van spitsen met 
niet –geretoucheerde basis werd gevormd op smalle klingen, die werden afgeknot in de helft. 
Verscheidene spitsen werden tevens gevormd door rechtlijnige afknottingen op brede klingen, 
waardoor de spitsen gekenmerkt worden door brede en tamelijk symmetrische uiteindes. 
Segmenten ontbreken volledig in de assemblage. Driehoeken zijn daarentegen wel goed 
vertegenwoordigd. Hiervan werden 6 exemplaren aangetroffen, waaronder 2 gelijkbenige en 4 
ongelijkbenige driehoeken. De gelijkbenige driehoeken dragen beide een piquant –trièdre. 
Microklingen met afgestompte boord zijn tevens aanwezig op de site. Ze vertonen allemaal 
zeer regelmatige en abrupte retouches.  
Onder de microlieten werd verder nog 1 mediaal deel van een maretakspits aangetroffen. Dit 
fragment draagt een regelmatige en dekkende retouche. Dit werktuig valt op door de zeer 
kwaliteitsvolle silex waaruit het gemaakt is. Dergelijk type silex werd nergens anders op de 
site aangetroffen. 
Daarnaast werden op de site tevens enkele Montbani –klingen aangetroffen. Dit 
werktuigentype komt slechts sporadisch voor en wordt vertegenwoordigd door 2 exemplaren, 
waaronder 1 microkling die afgebroken is in 2 kerven langs beide zijdes, evenals 1 gebroken 
kling met alternerende retouches op de rechterboord. 
Ten slotte werd 1 pijlpunt teruggevonden, die duidelijke affiniteiten vertoont met het 
Neolithicum, evenals enkele werktuigen die gebruiksretouches dragen.  
 

5.6 Besluit 
 
De site leende zich goed voor refitting en analyse van de ruimtelijke patronen. Dit onderzoek 
toonde onder andere aan dat de silexknollen hoogstwaarschijnlijk afkomstig waren van lokale 
krijtbanken. De grote knollen die daar verzameld werden, werden eerst ter plaatse bewerkt 
door middel van het verwijderen van grote afslagen. Vervolgens werden de bewerkte knollen 
naar de site gebracht, waar ze verder gedebiteerd werden. Andere knollen werden daarentegen 
volledig ter plaatse bewerkt.  
Op basis van het refit –onderzoek kon men aantonen dat er minstens 2 locaties gebruikt 
werden op de site voor de debitage, met name in het zuidoosten van de haard enerzijds en 
meer naar het noorden toe anderzijds. We zien eenzelfde verspreiding bij de analyse van de 
werktuigen. De schrabbers liggen vooral verspreid in het noorden van de haard. Micro wear 
analyse toonde aan dat ze uitsluitend gebruikt werden voor de bewerking van hout en droge 
huiden. De microlieten vertonen een minder duidelijke verspreiding. We zien slechts een 
kleine clustering van microklingen met afgestompte boord in het noorden van de haard en een 
clustering van driehoeken in het zuidoosten.  
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De haard zelf bestaat uit een concentratie van enkele grote, maar voornamelijk veel kleine 
brokstukken, die een oppervlak beslaan van ongeveer 2m². Er is geen enkele uitgraving 
merkbaar, waardoor de onderzoekers ervan uitgaan dat het om een vlakhaard ging.  
Ten slotte werden 16 schrabbers onderzocht door middel van micro wear. Deze analyse 
toonde aan dat verscheidene schrabbers gebruikt werden voor de bewerking van huiden. 
Waarschijnlijk ging het hier om de laatste fase van huidbewerking, waarbij de huid nogmaals 
geglad werd. Verschillende andere werktuigen werden gebruikt voor houtbewerking. Het 
onderzoek toonde aan dat in bijna alle gevallen het geretoucheerde uiteinde gebruikt werd 
voor de bewerking. In slechts 1 geval werd een niet –geretoucheerde boord gebruikt. Op de 
site Neerharen –De Kip is dus geen duidelijk onderscheid tussen werktuigmorfologie en 
functie mogelijk, vermits de schrabbers hier zowel voor de bewerking van huid en hout 
gebruikt werden. Beide activiteiten vonden ongeveer in gelijke mate plaats. De onderzoekers 
konden wel enigszins een verschil bemerken tussen het type retouche op de schrabbers en de 
soort activiteit. Schrabbers met onregelmatige of getande retouches, evenals de schrabbers 
waarbij de retouche gedeeltelijk verder loopt op beide boorden14

Indien men de horizontale verspreiding analyseert, de micro wear analyse indachtig, dan zien 
we dat de schrabbers die gebruikt werden voor de bewerking van hout meestal in paren 
voorkomen en tamelijk willekeurig verspreid waren over de site, terwijl de schrabbers voor de 
huidbewerking voornamelijk in het centraal –oostelijk deel geconcentreerd lagen.  

 werden blijkbaar 
preferentieel gebruikt voor de bewerking van hout. Schrabbers die meer regelmatige 
retouches dragen, werden op hun beurt gebruikt voor huidbewerking. Het genomen staal (16 
stuks) was echter te beperkt om definitieve conclusies te trekken.  

 
De structuur van de site, evenals het tamelijk beperkte aantal werktuigen, duiden allemaal op 
een eenmalige en kortstondige bewoningfase. 
De samenstelling van de assemblage wordt gekenmerkt door een relatief frequent voorkomen 
van gemene werktuigen (±52%) en de sterke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde 
basis, evenals de aanwezigheid van microklingen met afgestompte boord en driehoeken. 
Vermeersch15

                                                 
14 Deze werktuigen worden door de onderzoekers omschreven als ‘geschouderde’ schrabbers. 

 plaatst de site op basis van deze kenmerken binnen de ‘Groep van Neerharen’.  

15 VERMEERSCH P.M. 1984. 
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6 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
OOSTWINKEL –MOSTMOLEN 

 

6.1 Algemene bespreking van de site 

6.1.1 Inleiding 
 
De site Oostwinkel –Mostmolen werd ontdekt door J. Semey en P. Crombé in 1991, tijdens 
een survey –campagne. Nabij enkele maïssilo’s werden kuilen gevonden, die een duidelijke 
Mesolithische concentratie bevatten. De daaropvolgende jaren werd een volledige 
opgravingcampagne op het touw gezet, waarbij in totaal 326m² terrein werd opgegraven. 
Later werd een nabijgelegen depressie verder geanalyseerd door middel van sleuven. 

6.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in het westelijk deel van Zandig Vlaanderen, meer bepaald in het 
Meetjesland. De exacte coördinaten zijn: 51°08’30” N.B. en 3°31’25” O.L.  
De vindplaats is gelegen op de flank van een paraboolvormige duin, langs de noordelijke rand 
van de cuesta van Zomergem. De duin is zowel in het oosten als in het westen omgeven door 
een depressie. De site bevond zich aan de rand van deze westelijke depressie.  

6.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Op het terrein zijn enkele duidelijke verstoringen merkbaar, waaronder twee extractieputten. 
Deze beïnvloeden de site echter niet, vermits ze juist ten noorden van de concentraties 
gelegen zijn. De vernielingen veroorzaakt door aanhoudende ploegactiviteiten vormden wel 
een storende factor, maar het zijn vooral de talrijke boomvallen die de site verstoorden. 
Onderzoek wees aan dat deze boomvallen posterieur zijn aan de Mesolithische occupatiefase. 
In totaal werden zeven tot acht tree falls teruggevonden. Sommige bevatten een aanzienlijke 
hoeveelheid lithisch materiaal en verstoorden rechtstreeks de concentraties. 
 
De verstoringen zijn tevens merkbaar in de stratigrafische sequentie. Deze vertoont grote 
verschillen, afhankelijk van de topografie van het gebied. Zo zien we dat nabij de 
voornaamste concentratie de stratigrafie bijna volledig bewaard is. De daar aanwezige podzol 
bestaat uit volgende aspecten: een dunne, humusrijke tot turfachtige A1 –horizont en een 
alluviale ijzer en humus A2 –horizont, waarin we een infiltratie bemerken van talrijke 
humusvezels en een donkerbruine accumulatie van een B2h –horizont kunnen onderscheiden. 
De bodem onder deze podzol bestaat uit gelig zand met daartussen geoxideerde ijzerkernen en 
lokaal enkele B2H –vezels. Net onder de huidige ploeglaag bevindt zich een grijzige aslaag, 
die enkele houtskoolfragmenten bevat en waarin drie duidelijke houtskoolconcentraties te 
bemerken zijn. In deze laag werden verschillende Laat –Neolithische vondsten aangetroffen.  
 
De verticale verspreiding is in de voornaamste concentraties over het algemeen tamelijk 
beperkt. Het meeste materiaal werd teruggevonden tot aan de alluviale A2 –horizont. In het 
centrum van de concentratie kon men echter een diepere verspreiding bemerken. Op deze 
plaats werd lithisch materiaal verspreid teruggevonden in zowel de bovenliggende grijze 
aslaag, als in de dieper gelegen humus –ijzer horizont. De onregelmatigheid van de Bfe –
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horizont op deze plaats, evenals de diepere verspreiding van het materiaal duiden erop dat het 
centrum van de concentratie vermoedelijk verstoord werd door een boomval. Latere 
bodemprocessen zorgden er voor dat dit fenomeen tegenwoordig nog amper zichtbaar is.  
 
De horizontale verspreiding is ook sterk verstoord door allerlei processen, en in de eerste 
plaats door de invloed van de windvallen. Toch kunnen we nog een zekere ruimtelijke 
verspreiding herkennen. Zo kunnen we 2 afzonderlijke concentraties onderscheiden op de site. 
De eerste concentratie is gelegen nabij windval W3 en is volledig verstoord. Dit wordt 
aangetoond door het totaal ontbreken van artefacten in situ. De tweede concentratie bevindt 
zich op ongeveer 8m ten zuiden van de vorige eenheid. Deze concentratie beslaat een 
oppervlak van ongeveer 6x4m. Hierbij rekent men tevens de verstoring veroorzaakt door een 
boomval, gelegen in het westen van de eenheid (W1). Het centrum van de concentratie is, 
zoals eerder vermeld, zwaar verstoord door een boomval. Indien men deze concentratie 
analyseert, kan men 2 verschillende haarden onderscheiden, ongeveer op 2m afstand van 
elkaar. Wanneer men echter in gedachten houdt dat de noordelijke haard mogelijk samenvalt 
met de boomval, wordt enige voorzichtigheid geboden. Het is immers aannemelijk dat de 
vermoedelijke noordelijk haard in feite een ‘pseudo –haard’ is, ontstaan door de boomval –
verstoring van de echte zuidelijke haard.  
Wanneer men ervan uitgaat dat de zuidelijke haard de enige echte haard is, ziet men dat alle 
activiteiten geconcentreerd lagen ten noorden hiervan. Zo vertonen de microlieten een 
‘clustering’ in de nabijheid van de haard, terwijl schrabbers en stekers een verspreiding 
vertonen meer ten noorden van de concentratie.  
 

6.2 Datering 
 
In totaal werden 2 stalen gedateerd, gebruik makende van de AMS –methode. De eerste 
datering werd bekomen op een relatief groot stuk houtskool, afkomstig uit de grijzige aslaag. 
De tweede datering werd uitgevoerd op enkele verkoolde hazelnootschelpen, afkomstig uit de 
noordelijke helft van de voornaamste concentratie. Het eerste monster geeft een datering van 
6.700BP ± 120 of 5.583 cal. BC. Het tweede monster is duidelijk ouder en levert een datering 
van 9.250 BP ± 160 of 8.300 cal. BC.  
Verder werden op de site enkele stalen genomen voor palynologisch onderzoek. Hiervan werd 
slechts één staal onderzocht, dat ook informatie leverde over de datering van de lagen.  
 

6.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Nadat de survey –campagne van 1991 verschillende Mesolithische concentraties onthulde, 
werd de site tijdens de periode 1991 -1993 in verschillende fases opgegraven. In totaal werd 
een terrein van 326m² blootgelegd. Hierbij werd elk artefact driedimensionaal ingetekend. De 
uitgegraven bodem werd volledig gezeefd op vondsten (5mm mazen). Op het einde van de 
campagne werd bovendien nog een nabijgelegen depressie onderzocht door middel van drie 
smalle sleuven van 30 op 50 meter. 
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6.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kan men twee verschillende concentraties onderscheiden, op ongeveer 8m afstand 
van elkaar. De eerste concentratie bevindt zich in de nabijheid van windval W3 en wordt 
hierdoor volledig verstoord. Hier kon geen enkel artefact in situ teruggevonden worden. De 
tweede concentratie, meer naar het zuiden gelegen, was beter bewaard, maar wordt in het 
westen ook begrensd door een windval (W1). Deze eenheid beslaat een oppervlak van 6x4m, 
wat overeen komt met een oppervlak van ongeveer 18 -19m².  
 

6.5 Het archeologische materiaal16

6.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Op drie werktuigen na, werden alle artefacten op de site vervaardigd uit vuursteen. Hierbij 
kan men drie soorten onderscheiden. De eerste vuursteensoort is van inferieure kwaliteit en 
vertoont veel vorstscheuren. Ze is waarschijnlijk afkomstig uit de directe omgeving van de 
site, namelijk uit de omgeving van de eerder vermelde cuesta. De tweede, meer 
kwaliteitsvolle silex werd gebruikt voor het vervaardigen van schrabbers en stekers. Hoewel 
men de exacte herkomst niet kon achterhalen, zien we toch gelijkenissen met de ‘Obourg’ –
vuursteen, afkomstig uit de streek van Hainault. De laatste vuursteensoort werd slechts 
sporadisch gebruikt. De herkomst blijft onduidelijk. De gebruikte silexsoorten vertonen, zoals 
eerder vermeld duidelijke vorstinwerkingen. Deze zijn allemaal prior aan de debitage. 
Daarnaast zien we tevens een groot aandeel verbrande artefacten. 676 artefacten of bijna 12% 
van het materiaal vertoont een duidelijke verbranding, waarvan bijna 8% tekenen vertoont van 
daadwerkelijke ‘overheating’. Op ongeveer 41% van het materiaal kon men ten slotte 
duidelijke restanten van de cortex zien.  
 
De site vertoont over het algemeen een tamelijk hoog aantal kernen, namelijk 1,67% of 94 
artefacten op een totaal van 5.641 vondsten. Typologisch komen de kernen met één 
slagrichting (37%) het frequentst voor, gevolgd door kernen met twee tegengestelde 
slagrichtingen (20%). Andere soorten zijn tevens vertegenwoordigd, maar in mindere mate. 
Kloppers komen slechts beperkt voor. Op de site werden slechts twee exemplaren gevonden. 
Verfrissingmateriaal komt ook slechts minimaal voor. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 
eerder geringe afmetingen van de kernen, wat een frequente bewerking verhindert. De 
kerntabletten en kernflankafslagen zijn slechts beperkt aanwezig, dit in tegenstelling tot de 
kernrandklingen.  
Het aandeel van (micro)klingen ligt tamelijk hoog (11%). De techniek is duidelijk gericht op 
de productie van onregelmatige microklingen.  
De afslagresten worden het best vertegenwoordigd door de talrijke chips (<10mm) en 
microchips (< 5mm), die tot 65% van het totaal uitmaken.  
Het kernvoorbereidingsafval is ook beperkt aanwezig. Zo is het aandeel van de kerfresten aan 
de lage kant en bedraagt slechts 0,16%. Dit is eveneens het geval voor de stekerafslagen die 
slechts 0,18% uitmaken van het geheel aan lithisch materiaal.  

                                                 
16 Het archeologische materiaal van beide concentraties wordt hier in beschouwing genomen. Zowel materiaal 
dat in situ aanwezig was als materiaal afkomstig uit de boomvallen wordt geanalyseerd. Recente verstoringen, 
evenals de recente en onderliggende ploeglaag, worden wegens kans op contaminatie, buiten beschouwing 
gelaten. Microlieten en stekers uit deze laatste lagen, worden echter wel in de berekening opgenomen.  
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6.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Het aandeel van de werktuigen in de totale lithische industrie is eerder beperkt. Onder de in 
totaal 5.641 gerecupereerde artefacten bevonden zich slechts 100 werktuigen. Dit komt neer 
op een percentage van slechts 1,77% . 
 
De eindschrabbers behoren tot enkele van de best vertegenwoordigde werktuigen op de site. 
De enkelvoudige eindschrabbers gemaakt op afslagen komen het meest voor. Andere types, 
zoals circulaire schrabbers, schrabbers gemaakt op kernen en klingen komen tevens voor, 
evenals boordschrabbers. Deze zijn echter veel minder vertegenwoordigd in de assemblage. 
Stekers zijn ook sterk gerepresenteerd (21%) en omvatten vooral stekers op afknotting en 
tweeslagstekers. De andere types zijn eerder slecht vertegenwoordigd. 
Op de site werden tevens verschillende geretoucheerde (micro)klingen ingezameld. Slechts 
twee exemplaren vertonen sporen van regelmatige retouches.  
De microlieten vormen de voornaamste werktuigencategorie. Er werden in totaal 41 
exemplaren verzameld (41%). Veel microlieten werden echter beschadigd, waardoor slechts 
27 exemplaren met zekerheid kunnen gedetermineerd worden.  
Onder de microlieten vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis de grootste groep 
(52%). Hieronder bevonden zich vooral schuin afgeknotte spitsen en spitsen met 1 
afgestompte boord. Onder de tweepuntige microlieten kon men twee groepen onderscheiden, 
namelijk de typische en atypische segmenten, waarbij de eerste categorie het sterkst 
vertegenwoordigd is. De microklingen met afgestompte boord en spitsen met geretoucheerde 
basis worden beide vertegenwoordigd door drie exemplaren. Daarnaast werden 18 microlieten 
aangetroffen, die niet verder geïdentificeerd konden worden. 
Verder werden op de site drie combinatiewerktuigen teruggevonden. Deze werktuigen 
bevatten op het werkende uiteinde zowel een schrabber als een steker. 
Ten slotte werden nog 5 Neolithische werktuigen teruggevonden die vervaardigd werden uit 
zandsteen of kwarts. 
 

6.6 Besluit 
 
De opgravingresultaten duiden aan dat het oppervlak van de site waarschijnlijk een kleine 
100m² bedroeg. De relatie tussen de twee verschillende artefactenconcentraties blijft echter 
onduidelijk, vermits één van beide eenheden volledig verstoord werd. Toch bood de tweede 
eenheid interessante informatie. Deze concentratie wijst op een kleine en kortstondige 
bewoning tijdens het Vroege Mesolithicum. De verscheidenheid van de aanwezige lithische 
artefacten (stekers, schrabbers, microlieten) wijst erop dat een brede waaier aan activiteiten 
werden uitgevoerd.  
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7 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE OPGRIMBIE 
–ONDER DE BERG 

 

7.1 Algemene bespreking van de site 

7.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door E. Paulissen tijdens geomorfologisch onderzoek in het gebied. Op 
een terrein dat gebruikt werd voor motorcross –wedstrijden ontdekte hij een kleine 
hoeveelheid archeologisch materiaal, waarna besloten werd de site op te graven. 

7.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in het heiderijk gebied “Onder de Berg”, in de gemeente Opgrimbie en is 
gelegen ten zuiden van de baan Opgrimbie –Zutendaal. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°57’9’ N.B. en 5°39’53” O.L. 
De vindplaats is gelegen bovenop een paraboolvormige duin, op het terras van Eisden –
Lanklaar en maakt deel uit van een uitgestrekt Tardiglaciaal duinenlandschap. De site bevindt 
zich tevens in de onmiddellijke nabijheid van de Maasvallei en aan de rand van het Kempense 
Plateau en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een ven, binnenin de duin en een 
tweede kleine depressie, ten oosten hiervan. 

7.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie op de site bestaat uit volgende elementen: 
 

- 64 -63,90m: verstoorde A0 –horizont. 
- 63,90 -63,60m: grijsachtige, zandige A2 –horizont. Deze laag loopt onderaan over in 

buisvormige ‘inzakkingen’, waarin enkele wortels werden aangetroffen. 
- 63,60 -63,57m: bruinrode, zandige B2ir –horizont. Binnen deze laag werden enkele 

humussporen aangetroffen. De B2h –horizont volgt duidelijk de inzakkingen van de 
A2 –horizont en is dikker onderaan deze inzakkingen. De inzakkingen lopen 
plaatselijk verder tot in de C –horizont. 

- 63,57 -63,40m: bruine tot gele, zandige B2ir –horizont. Deze laag bevat lokaal 
lichtgekleurde vlekken. 

- 63,40 -63,20m: gele, zandrijke C –horizont, behorende tot de humus –ijzer podzol. 
- 63,20 -63,00m: vage, witachtige horizont. Deze horizont is slechts lokaal aanwezig. 
- 63,00 -62,90m: fijne, bruingele zandlaag met af en toe kleine horizontale banden, 

behorende tot de humus –ijzer podzol.  
- 62,90 -62,70m: witachtige, zandige horizont. Binnen deze laag zijn kleine 

houtskoolsporen aanwezig. Deze laag wordt verder gekenmerkt door de aanwezigheid 
van buisvormige gangen, opgevuld met witachtig zand. 

- 62,70 -62,15m: fijne, bruingele zandlaag. Binnen deze laag zijn lokaal roodachtige, 
horizontale banden aanwezig. De laag vertoont tevens talrijke verstoringen, 
waarschijnlijk veroorzaakt door wortelinwerking. 
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De verticale verspreiding van de vondsten loopt op sommige plaatsen tamelijk diep. Het 
merendeel van het materiaal werd aangetroffen in de A2 –horizont van de podzol, binnen een 
band van ongeveer 20cm. Het bovenste gedeelte van de duin, meer bepaald de A0 –en A1 –
horizont, evenals het bovenste gedeelte van de A2 –horizont, was door de 
motorcrossactiviteiten op het terrein zodanig verstoord, dat de uitbreiding van de 
materiaalconcentratie naar boven toe niet kon achterhaald worden. Een groot deel van het 
materiaal werd echter aan de bovenkant van de A2 –horizont teruggevonden, waardoor de 
onderzoekers ervan uitgaan dat een deel van de vondsten zich mogelijk ook in de verstoorde 
ploegbodem bevond. Op sommige plaatsen was de A1 –horizont gedeeltelijk bewaard 
gebleven. In deze laag werd slechts een beperkt aantal vondsten aangetroffen. De 
aanwezigheid van zand rondom de vondsten wees er bovendien op dat de artefacten afkomstig 
waren uit de onderliggende A2 –horizont, waardoor we er kunnen van uitgaan dat de 
aanwezigheid van materiaal in de verstoorde lagen beperkt is gebleven. In enkele sleuven 
merkten de onderzoekers tevens op dat een deel van het materiaal zich onderaan de A2 –
horizont en op sommige plaatsen zelfs in de B2- en C –horizont bevond. Aan de hand van de 
positionering van de vondsten gaan ze er echter van uit dat het merendeel van het materiaal 
zich oorspronkelijk in de zandlaag bevond en dat de bewoning aterieur is aan de podzolisatie. 
De verspreiding van het materiaal is waarschijnlijk het gevolg van allerlei verstoringen. 
 
De horizontale verspreiding wijst op de aanwezigheid van een circulaire concentratie met een 
diameter van 4m tot 5m. In deze eenheid bevonden zich gemiddeld 500 artefacten/m². Op 
sommige plaatsen liep het aantal artefacten op tot 1000 vondsten/m². Binnenin de concentratie 
kon men tevens 2 subclusters onderscheiden (a en b).  
 

7.2 Datering 
 
Op de site werden verschillende stalen genomen voor palynologisch onderzoek. Hoewel deze 
monsters interessante informatie verschaften over de evolutie van het landschap, konden ze 
niet verbonden worden met de archeologische vondsten.  
Daarnaast werd echter ook een 14C –datering uitgevoerd. De houtskool afkomstig uit sleuf E, 
binnen de concentratie, was te beperkt om te dateren. Daarom werd besloten een 
houtskoolmonster te dateren, afkomstig van een haard, in sleuf R. Deze sleuf bevond zich 
echter op een tiental meter van de centrale eenheid. Het houtskoolmonster leverde volgende 
datering: A.D. 10 ± 70. De datering komt niet overeen met de typologische bevindingen. 
 

7.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgravingen op de site Opgrimbie –Onder de Berg werden aangevat in mei 1969. Voordat 
de eigenlijke opgraving werd gestart, werd op de site eerst een noord tot zuid gerichte 
basislijn uitgezet over een lengte van 30m. Deze lijn werd gematerialiseerd aan de hand van 2 
metalen staven in de bodem, die na de opgraving ter plaatse zijn gebleven, en dienden om het 
rastersysteem te positioneren. Vervolgens werden op de site 5 sleuven uitgezet van 2m op 4m, 
volgens een dambordpatroon. De bovenste, verstoorde laag werd per sleuf afgehaald en nat 
gezeefd (4mm mazen). De onderliggende bodem werd daarna per laag met de schop verder 
onderzocht. Eventuele vondsten werden driedimensionaal ingetekend. 
Opmerkelijk genoeg werden na de opgraving van de sleuven geen structurele sporen ontdekt, 
enkel een kleine houtskoolconcentratie. De onderzoekers waren tevens verbaasd over het zeer 
beperkte aantal werktuigen, dat werd ingezameld. Gezien deze resultaten, werd besloten de 
rest van de site op te graven aan de hand van een andere opgravingmethode, waarbij de 
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sleuven werden onderverdeeld in 32 vierkanten van 0,25m². Op sommige plaatsen werd 
tevens een verticaal profiel getrokken, om zo de positie van het archeologische materiaal 
binnen de verschillende stratigrafische lagen te kunnen optekenen. Vermits de vondsten sterk 
afnamen buiten de centrale concentratie werd besloten om sleuven H, P en S slechts 
gedeeltelijk op te graven.  
 

7.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site werd één centrale concentratie ontdekt met een gemiddeld oppervlak tussen de 
12,5m² en bijna 20m². Binnen deze eenheid kon men enigszins 2 subclusters onderscheiden 
aan de hand van de positionering van het materiaal. Op ongeveer 60m ten zuiden van deze 
concentratie werd een tweede, weliswaar kleinere en jongere site, Opgrimbie 2, aangetroffen. 
 

7.5 Het archeologische materiaal17

7.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Voor de productie van de artefacten werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex. In totaal 
werden 4 silexvarianten aangewend, allemaal met een grijsachtige kleur. Een eerste silexsoort 
heeft een wit –grijs en zwartgespikkeld uiterlijk en is eerder grofkorrelig. Daarnaast werd 
tevens gebruik gemaakt van een gladde, grijze, eerder fijnkorrelige variant, evenals van een 
fijne, witgespikkelde, grijze silex. Ten slotte werd nog een vierde silexvariant aangetroffen, 
die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van lichte en donkere kleurbanden.  
 
De algemene lithische samenstelling bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden op de site 52 kernen ingezameld. Ze zijn meestal onregelmatig en hebben 
tamelijk grote afmetingen. De kernen werden slechts minimaal bewerkt. De talrijke 
vorstinwerkingen en onregelmatigheden beperkten vaak een verdere debitage. Kernen met 1 
slagrichting domineren. Kernen met 2 slagrichtingen zijn beperkt aanwezig. Het merendeel 
van de kernen vertoont negatieven de productie van (micro)klingen. Onder de kernen werd 
tevens 1 klein, prismatisch exemplaar aangetroffen. Deze kern werd aan de oppervlakte 
ingezameld en behoort waarschijnlijk niet tot de rest van de assemblage. 
Verfrissingproducten zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd (22 ex) en bestaan uitsluitend 
uit kerntabletten en kernrandafslagen. 
De debitage is eerder onregelmatig. (Micro)klingen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. Er 
werden voornamelijk fragmenten, meer bepaald proximale delen, aangetroffen. Afslagen zijn 
nog frequenter. Het betreft meestal grote, tamelijk dikke exemplaren. 
Verder werden op de site een aantal artefacten met gebruiksretouche en enkele kerfresten 
aangetroffen. 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid verbrande zandsteenbrokken gevonden. 
Het merendeel van de brokken werd ingezameld nabij de haard van sleuf E. Deze artefacten 
werden mogelijk gebruikt als polijststenen. 

                                                 
17 Het materiaal dat besproken wordt, bestaat uit in situ vondsten, evenals artefacten afkomstig van het zeven van 
de ploeglaag en ten slotte enkele oppervlaktevondsten, die binnen de concentratie werden aangetroffen. Er moet 
tevens vermeld worden dat op een zestigtal meter ten zuid –zuidoosten van Opgrimbie (1) een tweede, kleine 
concentratie werd aangetroffen. Deze eenheid bevatte slechts een beperkte hoeveelheid materiaal. De gebruikte 
silex, evenals de regelmatige debitage duidt er op dat de site niet dezelfde kenmerken vertoont als Opgrimbie (1).  
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7.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden op de site 14.909 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich slechts 28 
‘echte’ werktuigen. Dit levert een percentage op van slechts 0,19%18

 
.  

Opmerkelijk is het beperkte aantal werktuigen, dat op de site werd aangetroffen. Onder de 
gemene werktuigen kon men onder andere enkele schrabbers, meer bepaald 2 eindschrabbers, 
1 dubbelschrabber en 4 atypische eindschrabbers onderscheiden. 
Daarnaast werden nog enkele geretoucheerde afslagen ingezameld. Hieronder bevonden zich 
6 geretoucheerde afslagen, 1 gekerfde afslag en 3 afgeknotte exemplaren. Er werden tevens 3 
enkel gekerfde (micro)klingen aangetroffen. 
Verder werd 1 artefact gevonden met een schuine afknotting. De onderzoekers vermelden dat 
dit artefact gelijkenissen vertoont met de kerfresten, maar niet tot deze categorie behoort. Dit 
artefact werd onder de term ‘varia’ geplaatst. 
Het aantal microlieten is tevens aan de lage kant en bestond uit 2 spitsen met schuine 
afknotting en 1 spits met afgestompte boord, evenals 2 ongelijkbenige driehoeken, 1 
microkling met afgestompte boord en 1 onbepaald fragment. 
 

7.6 Besluit 
 
Chrono–stratigrafisch onderzoek duidde aan dat de lithische industrie anterieur is aan de 
vorming van het ven en de afzetting van turf in het ven, aan het eind van het Atlanticum. De 
lithische industrie is tevens anterieur aan de vorming van de ijzer –podzol en kan hierdoor in 
het Vroege Atlanticum geplaats worden. Indien men echter rekening houdt met de afzetting 
van de dekzandlaag, dan dient de industrie het best gesitueerd te worden vóór de start van het 
Atlanticum. 
 
Het quasi ontbreken van structurele elementen wijst volgens de onderzoekers op een beperkte 
en kortstondige bewoning, waarbij de debitage een belangrijke rol speelde. In totaal werd te 
Opgrimbie 56kg lithisch materiaal aangetroffen. Deze grote hoeveelheid is waarschijnlijk te 
wijten aan de inferieure kwaliteit van de silexknollen, die snel opgegeven werden. De 
debitage zelf was vooral gericht op de productie van eerder onregelmatige (micro)klingen, die 
waarschijnlijk na het verlaten van het kamp mee werden genomen. Het quasi ontbreken van 
gemene werktuigen wijst erop dat er slechts een beperkt aantal domestieke activiteiten werden 
uitgevoerd en dat de focus van het kamp gericht was op andere bezigheden. 
Vermeersch19

                                                 
18 Er moet vermeld worden dat de onderzoekers in totaal 70 werktuigen onderscheiden hadden. Hieronder 
bevonden zich echter een aantal kerfresten, evenals enkele artefacten met gebruiksretouches en fragmenten van 
een gepolijste bijl. Ik plaats deze artefacten echter liever onder de algemene lithische assemblage, vermits het 
niet om ‘echte’ werktuigen gaat. De fragmenten van de gepolijste bijl behoren ook niet tot de Mesolithische 
assemblage en wordt daarom niet onder de werktuigen geklasseerd.  

 schreef de site, op basis van de aanwezigheid van spitsen met niet –
geretoucheerde basis, driehoeken en microklingen met afgestompte boord, toe aan de ‘Groep 
van Neerharen’.  

19 VERMEERSCH P.M. 1984.  
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8 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
OUDENAARDE –DONK 

 

8.1 Algemene bespreking van de site 

8.1.1 Inleiding 
 
In 1984 werden tijdens zandwinningactiviteiten enkele prehistorische vondsten ontdekt op de 
Donk te Oudenaarde (site ten noorden van de N60). Hierop volgend werden tijdens de periode 
1986 -1987 enkele opgravingcampagnes op het touw gezet, waarbij in totaal 4 Mesolithische 
concentraties ontdekt werden. Gezien de slechte omstandigheden op de site, namelijk een 
aanhoudende hoge grondwatertafel en zware verstoringen door de zandwinning, werden de 
eenheden slechts gedeeltelijk onderzocht. 
In 2003 werd een grootschaliger project opgestart (ten zuiden van de N60), naar aanleiding 
van de geplande ontginning van kleirijke sedimenten in de Scheldevallei en de bekendmaking 
van de aanleg van een nieuw industrieterrein binnen de archeologisch rijke gebieden van 
Oudenaarde. Het materiaal afkomstig van deze laatste opgraving zal hier besproken worden. 

8.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Oudenaarde –Donk is gelegen in het westen van de gemeente Oudenaarde, in de 
provincie Oost –Vlaanderen.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: x = 94,98 en y = 170,16. 
De vindplaats bevindt zich bovenop een zandige verhoging binnen het alluvium van de 
Schelde, op ongeveer 500m van de huidige rivier. 

8.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van sleuf 1 bestaat uit volgende elementen: 
Bovenaan was over de volledige sequentie van de sleuf een recent opgehoogd pakket 
aanwezig (laag 1). Hieronder bevond zich de ploeglaag (laag 2), die tot enkele jaren geleden 
bewerkt werd. Onder de ploeglaag was een zandrijke lens aanwezig(laag 3). Deze lens was 
het gevolg van een verspoeling tijdens de post –middeleeuwen, die werd veroorzaakt door de 
doorbraak van een rivier. Onder de lens was een 80cm dik en bruin tot grijs middeleeuws 
kleipakket (laag 4 -7) merkbaar, met daaronder een humusrijke kleilaag (laag 8 -9 en laag 15).  
Tussen 165cm en 190cm diepte werd ten slotte de Pleistocene zandlaag aangetroffen, 
waarbinnen de Mesolithische artefacten werden aangetroffen. Binnen deze laag waren kleine 
verzakkingen merkbaar, die opgevuld waren met het kleirijk sediment, afkomstig van de 
bovenliggende alluviale laag. 
 
De verticale verspreiding van het materiaal is over het algemeen tamelijk beperkt gebleven. 
De maximale verspreiding van de artefacten (zowel vondsten groter als kleiner dan 1cm) reikt 
niet verder dan 50cm. Het merendeel van het materiaal werd echter ingezameld binnen een 
interval van 30cm. Zoals verwacht zijn de chips iets dieper gepenetreerd in de bodem. 
Op de site zijn over het algemeen slechts weinig verstoringen merkbaar. De onderzoekers 
vermelden wel de aanwezigheid van een windval in het centrum van de opgegraven zone. 
Deze windval werd volledig opgegraven en liep tot aan de Mesolithische zandlaag. 
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Aan de hand van de horizontale verspreiding van het materiaal kunnen we ten slotte een 
ruimtelijk patroon onderscheiden: 
Op de site werden 2 concentraties aangetroffen, evenals 3 zones waar de hoeveelheid 
ingezameld materiaal aanzienlijk was, maar die geen duidelijke begrenzing vertoonden. 
Binnen concentratie 1 was vermoedelijk een haard aanwezig. Rondom deze haard kon 
enigszins een patroon onderscheiden worden, waarbij het onverbrand debitagemateriaal 
geconcentreerd lag in de directe nabijheid van de haard. Er werden ook enkele schrabbers ten 
westen van de haard aangetroffen. Binnen zone A werd ook een kleine cluster aan schrabbers 
opgemerkt. Micro wear –onderzoek duidde aan dat de schrabbers gebruikt werden voor de 
huidbewerking. Mogelijk kan hier een functionele reden achter gezocht worden. Concentratie 
2 vertoonde een veel minder duidelijk verspreidingspatroon. Dit is waarschijnlijk te wijten 
aan het feit dat deze eenheid vermoedelijk slechts een onderdeel vormde van een grotere, nog 
niet opgegraven concentratie. Toch kon men enigszins een kleine cluster van niet –verbrande 
debitageproducten in het westen van de eenheid bemerken. In zone B werd een kleine 
clustering vastgesteld van microklingen met afgestompte boord. Binnen zone C ten slotte was 
een tamelijk grote hoeveelheid materiaal aanwezig. De onderzoekers gaan ervan uit dat dit 
mogelijk een dumpzone was. 
 

8.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voorafgaand aan de eigenlijke opgraving werd een groot boorproject opgestart, waarbij zowel 
het voormalige landschap, als de archeologisch rijke zones in kaart werden gebracht. Tijdens 
dit onderzoek werd een 300m lang gebied, gelegen tussen de N60 en De Coupure, onderzocht 
door middel van 3 oost tot west gerichte boorlijnen, waarbij in totaal 75 boringen werden 
uitgevoerd. De sedimenten werden vervolgens gezeefd door 1mm mazen. De boorcampagne 
toonde aan dat de archeologische zones begraven lagen onder een 80cm dik middeleeuws 
pakket, en zich hoofdzakelijk situeerden bovenop 2 kronkelwaardruggen. Volgend op deze 
bevindingen werd in de zomer van 2003 de eerste opgravingcampagne gestart. Hierbij werd 
een zone van 300m, waarbinnen de kronkelwaardruggen zich bevonden, onderzocht. Gezien 
de beperkte bemanning, kon de depressie niet onderzocht worden. Tijdens deze campagne 
werd eerst een recente, opgehoogde laag verwijderd, waarna 2 sleuven (50m op 5m en 100m 
op 5m) werden getrokken. De tweede sleuf was echter zwaar verstoord, waardoor besloten 
werd deze zone niet verder te onderzoeken. Het oosten van sleuf 1 was ook zwaar verstoord 
door enkele zandwinningkuilen, waardoor ook de oostelijke zone van de sleuf ook niet verder 
werd opgegraven. De rest van de sleuf werd wel onderzocht. Hierbij werd eerst een 
humusrijke kleilaag met de hand afgeschaafd. Het materiaal afkomstig uit deze laag werd 
driedimensionaal ingetekend20

                                                 
20 Binnen deze laag werden enkele verspreide Neolithische vondsten aangetroffen. Deze zullen hier niet 
besproken worden.  

. In de onderliggende zandlaag werd eigenlijke Mesolithische 
concentratie blootgelegd. Gezien de aanzienlijke hoeveelheid materiaal, werd ervoor 
geopteerd het materiaal op te graven per zone van 0,25m² en per laag van 5cm. De sedimenten 
werden daarna nat gezeefd door middel van 1mm mazen.  
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8.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd de site over een oppervlak van 250m² opgegraven. Het materiaal dat hier 
besproken wordt is afkomstig van een 5m brede en 14,5m (langs de langste zijde) tot 10m 
(langs de kortste zijde) lange zone binnen sleuf 1 (ongeveer 61,5m²). Binnen deze zone 
konden 2 concentraties onderscheiden worden. De eerste concentratie is het grootst en bevond 
zich in het zuiden van het opgravingvlak. Deze eenheid liep nog gedeeltelijk verder buiten de 
opgegraven zone, maar het beperkte aantal artefacten naar de begrenzing toe wijst erop dat de 
uitbreiding bijna volledig bereikt was. Concentratie 1 heeft een ovaalvormige aflijning en 
meet ongeveer 6m op 3,5m, wat een oppervlak oplevert van 11,5m². Binnen deze eenheid was 
vermoedelijk een haard aanwezig. Daarnaast werd nog een tweede, kleinere concentratie 
aangetroffen in de noordoosthoek van de site. Deze concentratie beslaat een oppervlak van 
slechts 3,25m² en vormt waarschijnlijk een onderdeel van een grotere eenheid, die echter 
buiten de opgravingzone gelegen was en dus niet werd opgegraven. 
Ten slotte konden op de site nog 3 zones onderscheiden worden, die slechts een kleine 
hoeveelheid materiaal bevatten en geen duidelijke aflijning hadden. Zone A was gelegen ten 
westen van concentratie 1, in de nabijheid van de hierboven vermelde windval, en bevatte 
onder andere 4 schrabbers. Zone B bevond zich ten westen van zone A. Hier werden vooral 
microklingen met afgestompte boord aangetroffen. Ten slotte werden binnen zone C, in het 
noorden van het opgravingvlak, tevens een aantal werktuigen ingezameld, waaronder enkele 
onbepaalde microlieten. 
 

8.4 Het archeologische materiaal21

8.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
In totaal werden op de site 13887 artefacten ingezameld, waaronder 61 werktuigen. 
 

 
Concentratie 1: 

Binnen deze concentratie werden 5175 artefacten ingezameld, met een gemiddelde van 450 
artefacten per m².  
Voor de productie van de artefacten werd uitsluitend gebruik gemaakt van silex. Het 
merendeel van de artefacten werd vervaardigd uit een matig korrelige, grijsbruine silex, die 
soms wit gespikkeld was of grijs –beige vlekken vertoonde. Daarnaast werd nog gebruik 
gemaakt van fijn- en grofkorrelige silexvarianten.  
Een aanzienlijke hoeveelheid artefacten (27%) vertoonde nog sporen van cortex. Windglans 
(1,61%) en patina (1,31%) zijn minder frequent. Sporen van verbranding zijn ten slotte 
merkbaar op 5,78% van het materiaal. 
 
De algemene lithische samenstelling binnen bestaat uit volgende elementen: 
Binnen concentratie 1 werden slechts 3 kernen aangetroffen, meer bepaald 1 kern met 1 
slagrichting, evenals 1 kern met 2 kruisende slagrichtingen en 1 onbepaalde kern. 
Het aandeel van het verfrissingmateriaal is ook eerder beperkt (3 ex.) en omvatte 1 
kernrandafslag, 1 kernrandkling en 1 kerntablet. 

                                                 
21 Het materiaal dat in deze scriptie besproken wordt is afkomstig van de archeologische site, die onderzocht 
werd in 2003, en gelegen is ten zuiden van de N60. Tijdens de opgraving werden 2 sleuven getrokken. Binnen 
sleuf 1 werd een oppervlak van 61,5m² geselecteerd voor nauwgezette analyse door Lien Lombaert.  
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De debitage op de site is tamelijk onregelmatig en wijst op de Coincy –stijl. Zowel afslagen 
(413 ex.), als (micro)klingen (172 ex.) zijn goed vertegenwoordigd. Het merendeel van de 
afslagen is gefragmenteerd (229 ex.). Dit is tevens het geval bij de (micro)klingen (111 ex.). 
Chips vormen een belangrijke categorie artefacten. In totaal werden 4490 exemplaren 
ingezameld, waardoor de chips 86,76% uitmaken van de volledige lithische industrie. 
Ten slotte konden binnen de assemblage nog 33 brokstukken, 2 stekerafslagen, 15 kerfresten 
en 13 artefacten met gebruiksretouches onderscheiden worden. 
 

 
Concentratie 2:  

Binnen concentratie 2 werden in totaal 1118 artefacten ingezameld, met een gemiddelde 
artefactendensiteit van 344 vondsten/m². 
Evenals bij concentratie 1 het geval was, werd binnen eenheid 2 enkel gebruik gemaakt van 
silex. Het gaat hierbij vaak om een fijnkorrelige variant met een bruinachtige kleur. 
Verscheidene artefacten (66 ex.) vertonen nog sporen van cortex. Windglans (1,78%) en 
patina (1,78%) komen in gelijke mate voor. Ten slotte werd op 4,11% van alle artefacten 
sporen van verbranding waargenomen. 
 
De algemene lithische samenstelling binnen concentratie 2 bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden slechts 2 kernen aangetroffen. Het betreft 2 kernen met 1 slagrichting.  
Verfrissingproducten ontbreken op hun beurt volledig. 
Afslagen (106 ex.) zijn wel goed vertegenwoordigd. Het aandeel van de (micro)klingen is iets 
beperkter (33 ex.). Het merendeel van de afslagen en (micro)klingen is gefragmenteerd. Voor 
de productie van de (micro)klingen werd de Coincy –debitagestijl toegepast. Chips vormen 
opnieuw de grootste groep artefacten en omvatten 84,88% van de totale lithische industrie. 
Verder werden binnen deze eenheid nog 14 brokstukken, evenals 1 stekerafslag en 4 
artefacten met gebruiksretouches, meer bepaald 1 kling en 3 microklingen ingezameld. 
Binnen deze eenheid werden tevens 2 zandsteenfragmenten aangetroffen. 
 

 
Gebied buiten de concentraties: 

De zones gelegen buiten de concentraties (zone A, B en C) bevatten in totaal 7594 artefacten. 
De artefactendensiteit bedraagt 164,25 vondsten/m². 
Binnen deze zones werden uitsluitend artefacten uit silex aangetroffen. De gebruikte silex is 
zeer gevarieerd qua samenstelling (fijn-, matig- en grofkorrelig), evenals kleur (bruine tinten). 
Evenals bij de concentraties het geval was, vertoont een tamelijk groot aandeel van de 
artefacten nog sporen van cortex (39,42%). Windglans is ook tamelijk frequent (4,01%). 
Patina is minder prominent aanwezig (1,46%). Ten slotte vertoont 3,38% van het materiaal 
sporen van verbranding. 
 
De lithische samenstelling binnen de verschillende zones bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden 5 kernen ingezameld, waaronder 2 kernen met 1 slagrichting, 2 kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen en 1 kern met 2 kruisende slagrichtingen 
Onder de verfrissingproducten bevonden zich 1 kernrandkling en 2 kernflankafslagen. 
Afslagen worden vertegenwoordigd door 135 exemplaren en zijn meestal gefragmenteerd 
(101 ex.). Dit is tevens het geval bij de (micro)klingen (38 op 61 ex.). De debitage vertoont 
opnieuw de kenmerken van de Coincy –stijl. Chips zijn zeer sterk vertegenwoordigd en 
maken tot 96,39% uit van het totaal aan materiaal. Verder werden op de site nog 30 
brokstukken ingezameld, evenals 1 kerfrest en 9 artefacten met gebruiksretouches, waaronder 
6 (micro)klingen en 3 afslagen. 
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Binnen dit gebied werden ten slotte enkele prehistorische aardewerkscherven en 1 vlak stuk 
natuursteen aangetroffen. 

8.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 

 
Concentratie 1: 

In totaal werden binnen deze eenheid slechts 28 werktuigen aangetroffen op 5175 artefacten, 
wat een percentage oplevert van slechts 0,54%. 
 
Onder de werktuigen zien we een dominantie van de gemene werktuigen (57,15%) boven de 
microlieten (42,85%).  
Op de site werd slechts 1 schrabber aangetroffen, meer bepaald een dubbelschrabber. 
Geretoucheerde afslagen vormen samen met de microlieten de belangrijkste categorie 
werktuigen. In totaal werden 10 exemplaren ingezameld, waaronder 3 fragmenten van 
getande afslagen, evenals 7 geretoucheerde afslagen, waaronder 4 volledige en 3 gebroken 
exemplaren. Zes afslagen zijn gedeeltelijk geretoucheerd. Slechts 1 afslag werd continue 
geretoucheerd.  
Stekers zijn, evenals de schrabbers, eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar 
aangetroffen. Het betreft een steker op afknotting.  
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 2 schuin afgeknotte (micro)klingen, 
waaronder 1 fragment, evenals 1 fragment van een (micro)kling met regelmatige retouches. 
Op de site werd tevens 1 geretoucheerd artefact aangetroffen dat, door de mate van 
fragmentatie, niet verder kon gedefinieerd worden. 
De microlieten vormen een belangrijke categorie (12 ex.) en worden gedomineerd door de 
spitsen met niet –geretoucheerde basis, meer bepaald spitsen met schuine afknotting (8 ex.). 
Daarnaast werden nog 1 fragment van een smalle microkling met afgestompte boord, evenals 
1 ongelijkbenige driehoek en 2 onbepaalde microlietfragmenten gevonden.  
 

 
Concentratie 2: 

In totaal werden binnen concentratie 2 slechts 7 werktuigen ingezameld op 1118 artefacten, 
waardoor het werktuigenpercentage slechts 0,63% bedraagt. 
 
Onder de werktuigen bevonden zich slechts 2 schrabbers, meer bepaald 1 korte 
klingschrabber en 1 schrabberfragment, vermoedelijk een klingschrabber. 
Daarnaast werd nog 1 onbepaald werktuigfragment aangetroffen. 
Microlieten vormen de belangrijkste groep (4 ex.) en omvatten 1 fragment van een 
Tardenoisspits met directe basis, evenals 3 onbepaalde microlietfragmenten. 
 

 
Gebied buiten de concentraties: 

Binnen de 3 zones werden in totaal 26 werktuigen ingezameld. Dit levert een percentage op 
van slechts 0,34%. 
 
Hieronder bevonden zich 5 schrabbers, meer bepaald 1 dubbelschrabber, 2 eenvoudige 
afslagschrabbers, 1 geretoucheerde afslagschrabber en 1 korte klingschrabber. 
Verder werden nog 1 geretoucheerde en 1 getande afslag aangetroffen, evenals 1 boor en 1 
pièce esquillée. Op de site werd tevens 1 onbepaald werktuigfragment ingezameld. 
De microlieten vormen echter de belangrijkste groep werktuigen (16 ex.) en worden vooral 
gedomineerd door de microklingen met afgestompte boord (7 ex.). Hieronder bevonden zich 4 
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fragmenten van smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 3 fragmenten van 
microklingen met afgestompte boord. Verder werden nog 1 spits met schuine afknotting, 
evenals 1 typisch en 2 atypische segmenten en 2 driehoeken, namelijk 1 ongelijkbenige en 1 
gelijkbenige driehoek gevonden. Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 
onbepaalde fragmenten. 
 

8.5 Besluit 
 
Hoewel concentratie 1 niet volledig werd opgegraven, kunnen toch enige conclusies 
getrokken worden. Debitage vormt duidelijk een belangrijke activiteit binnen deze eenheid en 
zowel chips, afslagen als (micro)klingen werden teruggevonden ten westen van de haard. 
Microlieten en gemene werktuigen kennen een minder duidelijke verspreiding. Microlieten 
werden vooral samen met kerfresten aangetroffen in de nabijheid van de haard, wat er op 
wijst dat er binnen deze eenheid mogelijk jachtuitrusting werd geproduceerd en bewerkt. 
Micro wear onderzoek op schrabbers toonde aan dat deze werktuigen gebruikt werden voor de 
bewerking van droge huiden. Op basis van deze gegevens kan men aannemen dat concentratie 
1 een kleine, kortstondige bewoning heeft gekend, waarbij een hele resem activiteiten werden 
uitgevoerd. 
Concentratie 2 werd slechts over een klein oppervlak opgegraven en heeft slechts een beperkt 
aantal werktuigen opgeleverd, waardoor niet met zekerheid kon gesteld worden indien de 2 
concentraties gelijktijdig bewoond zijn geweest. 
Zone A wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele schrabbers rondom een windval. 
Er zijn grote gelijkenissen merkbaar met concentratie 1, waardoor de onderzoekers ervan 
uitgaan dat beide zones gelijktijdig zijn.  
Binnen zone B werden voornamelijk microklingen met afgestompte boord aangetroffen. Het 
is echter niet duidelijk of deze zone gelijktijdig is met de concentraties. 
In zone C werd ten slotte een aanzienlijke hoeveelheid materiaal gevonden. De 
gelijktijdigheid met de andere zones en concentraties blijft tevens onduidelijk. 
Aan de hand van de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis en meer bepaald 
spitsen met schuine afknotting, kunnen zowel concentratie 1, als zone A gedateerd worden in 
het Vroeg –Mesolithicum, meer specifiek binnen de ‘Groep van Neerharen’. 
Zone B, kan op zijn beurt, op basis van de dominantie van microklingen met afgestompte 
boord, mogelijk gesitueerd worden in het Midden –Mesolithicum, meer bepaald binnen de 
groep van ‘Sonnisse Heide’. Dit blijft gezien de beperkte informatie echter onzeker. 
Concentratie 2 en zone C leverden niet voldoende elementen om een duidelijke interpretatie te 
formuleren. 
Concluderend kunnen we dus stellen dat concentratie 1 en zone A het meest geschikt om te 
vergelijken met andere sites. 
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9 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE SCHULEN 
 

9.1 Algemene bespreking van de site 

9.1.1 Inleiding 
 
In augustus 1977 voerden P. Vangeel en J. Leemans enkele boringen uit in de depressie van 
Schulen. Tijdens dit onderzoek ontdekten ze een concentratie lithisch materiaal (Schulen I). 
Hier op volgend werd in september 1977 een noodopgraving opgestart door de K.U. Leuven 
om het materiaal van Schulen I te recupereren, voordat deze concentratie volledig werd 
vernield. Tijdens de periode juli –augustus 1978 werd een tweede campagne opgestart, 
waarbij de zones Schulen II en III onderzocht werden. Ten slotte werd in 1979 een laatste 
campagne aangevat, waarbij Schulen IV opgegraven werd. 

9.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Schulen bevindt zich in de gemeente Herk –de –Stad, in de provincie Limburg. De 
verschillende vindplaatsen (Schulen I –IV) bevonden zich allemaal op een licht golvende duin 
binnen de depressie van Halen –Schulen. Schulen I, II en IV bevonden zich nabij de top van 
de duin, terwijl Schulen III op de oostelijke zijde van de duin gelegen was.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°57’30” N.B. en 5°08’37”.  
De depressie Halen –Schulen, waarbinnen de site zich bevindt, is gelegen ten noorden van de 
lijn Diest –Herk –de –Stad en wordt omringd door de heuvels van het Hageland. De 
depressie, waarvan het hoogteverschil oploopt tot bijna 20m, vormt het centrum van een 
hydrografisch netwerk. De Demer, Gete en Herk lopen er door het gebied. Deze grote 
depressie bestaat uit een wirwar van duinen met daartussen kleine depressies. Verscheidene 
overstromingen binnen het gebied zorgden echter voor de afzetting van alluviale 
kleisedimenten, waardoor dit microreliëf tegenwoordig nog maar amper zichtbaar is. 

9.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het terrein vertoonde een zeer complexe en variërende stratigrafie. De profielen van Schulen 
II, III en IV werden volledig onderzocht. Het was echter niet mogelijk om de stratigrafie van 
Schulen I te onderzoeken.  
Het zuidwestelijk deel van het profiel van Schulen IV kan als volgt omschreven worden22

- Laag 1 (0 -10cm): zware klei –zandlaag. Bevat het bovenste gedeelte van de humus A 
–horizont. Deze laag vertoont sporen van beploeging en wortelpenetratie.  

: 

- Laag 2 (10 -25cm): grijsbruine, zware klei- en zandlaag. Bevat een recent afgezette 
alluviale kleilaag. Golvende overgang naar onderliggende laag. 

- Laag 3 (25 -32cm): heterogene overganghorizont. Grijsbruine kleizandlaag. Op 
sommige plaatsen ontbreekt deze horizont. Golvende overgang. 

- Laag 4 (32 -40cm): middelmatige zandlaag. Geen duidelijke structuur, noch 
stratigrafie merkbaar. Deze horizont ontbreekt op verschillende plaatsen. Vondst van 
scherven en lithisch materiaal. 

                                                 
22 Schulen IV vertoont het meest volledige profiel. Vermits in de andere sectoren bepaalde elementen in de 
stratigrafie ontbreken (oa als gevolg van erosieactiviteiten), werd ervoor geopteerd om dit profiel te bespreken. 
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- Laag 5 (40 -60cm): zandlaag. Bovenaan de laag is op sommige plaatsen een golvende 
band merkbaar bestaande uit ijzerafzettingen. In deze laag zijn de roestvlekken, die in 
de bovenliggende lagen tevens aanwezig waren, intenser. Vondst van enkele scherven 
en lithisch materiaal. 

- Laag 6 (60 -75cm): compacte, donkergrijze zandlaag. Duidelijke antropogene 
invloeden merkbaar. Vondst van houtskool, scherven en lithisch materiaal. 

- Laag 7 (75 -90cm): grijze tot grijsbruine zandlaag zonder stratigrafie en duidelijke 
coherentie. Op sommige plaatsen ontbreekt deze horizont volledig. 

- Laag 8 (90 -100cm): donkergrijze zandlaag met lichte stratigrafie. Abrupte overgang 
naar onderliggende laag. 

- Laag 9 (100 -103cm): donkerbruine tot –grijze zandlaag. Deze laag bestaat 
waarschijnlijk een oude laag van begraven vegetatie. 

- Laag 10 (103 -115cm): compacte zandlaag. Bevat dunne, golvende banden.  
- Laag 11 (115 -150cm): olijfkleurige zandlaag. Opeenvolging van grove en fijne 

zandbanden. Resten van geturfde wortels.  
 
Op de site werd in alle concentraties materiaal gevonden dat zowel uit het Mesolithicum, als 
de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd dateert. 
De verticale verspreiding vertoont een verschillend beeld naar gelang de concentratie:  
De lithische artefacten in Schulen IV zijn aanwezig vanaf afzetting II (laag 4 en 5). Vanaf de 
bodem van laag 6 (A1 –horizont van afzetting III) is geen materiaal meer te vinden. Hoewel 
we een iets grotere hoeveelheid materiaal kunnen onderscheiden in laag 6, zien we dat het 
archeologische materiaal over het algemeen verspreid is tussen laag 4 en 6. 
In de concentratie van Schulen III is afzetting III en het bovenste gedeelte van afzetting IV 
gedeeltelijk geërodeerd. Het archeologische materiaal is er verspreid over de volledige dikte 
van afzetting II. Deze afzetting heeft een gemiddelde dikte van ongeveer 15cm bovenop de 
duin en 60cm in de depressie. Op het bovenste gedeelte van de duin werd een deel van het 
lithisch materiaal gevonden in de zanden behorend tot afzetting III. 
De concentratie van Schulen II vertoont een ongelijke artefactenverspreiding. In het centrum 
van de concentratie is het materiaal verspreid over de lagen 4 tot 6 (afzetting II en III). De 
verspreiding van het aardewerk is daarentegen beperkt tot afzetting II. Zowel het aardewerk 
als het lithisch materiaal is in de rest van de concentratie verspreid tot afzetting II. Afzetting 
III is buiten het centrum volledig steriel.  
De laatste concentratie bestond oorspronkelijk waarschijnlijk uit een kuil van 1,5m op 3m, 
die door de Mesolithische mens is gegraven in afzetting III. Het Mesolithisch niveau is 
vervolgens verdwenen door erosiefenomenen en de depositie van afzetting II.  
 
Op de site werd tevens, in de mate van het mogelijke, de horizontale verspreiding van de 
artefacten vastgelegd: 
In de concentratie van Schulen I kon ongeveer 88% van het materiaal in situ verzameld 
worden. Het distributieplan van deze eenheid vertoont een zeer onregelmatige verspreiding. 
Dit is te wijten aan de discontinuïteit tussen de 2 opeenvolgende opgravingen op het terrein, 
waarbij een deel van het materiaal door de zandwinningactiviteiten werd vernield. In het 
centrum van de eenheid (zone IA) is een duidelijke clustering merkbaar, met een 
artefactendensiteit van 500 vondsten/m². Deze clustering vertoont een noord –zuid 
georiënteerde ovaalvorm en heeft een oppervlak van ongeveer 40m². De hoge 
vondstenaantallen binnen deze eenheid zijn te wijten aan de vele chips die via zeven 
verzameld werden. Het merendeel van de werktuigen werd teruggevonden in het centrum van 
de concentratie. In het zuidoosten werd tevens een kleine concentratie houtskool 
teruggevonden. Het duidelijke profiel van deze houtskoolconcentratie doet vermoeden dat het 
om een kuil gaat van 1,5m op 1m. Rondom de haardkuil werd geen enkele stenen structuur 
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aangetroffen. Het feit dat deze concentratie tevens een hoeveelheid Late Bronstijd- of Vroege 
IJzertijd aardewerk bevatte, wijst erop dat deze locatie meerdere malen door de prehistorische 
mens bezocht werd. Mogelijk dient de haard aan deze laatste periode toegeschreven te 
worden. Door omstandigheden kon de concentratie niet verder onderzocht worden. De 
onderzoekers vermelden dat ze hoogstwaarschijnlijk niet de volledige grootte van de eenheid 
hebben kunnen achterhalen.  
De concentratie Schulen II is, in tegenstelling tot de vorige eenheid, veel beperkter. Het kleine 
aantal vondsten per m² bevestigt dit. Het stratigrafisch onderzoek van deze zone wijst erop dat 
de concentratie zich in een min of meer ovaalvormige kuil van 1,5m op 2,5m tot 3m bevond. 
Hier werd voornamelijk Wommersomkwartsiet teruggevonden. De vondst van verschillende 
grote afslagen en klingen uit deze materie wijst erop dat de debitage van het kwartsiet 
hoogstwaarschijnlijk in deze eenheid zelf plaatsvond. 
Het materiaal afkomstig uit de concentratie Schulen III bevond zich voornamelijk in een 
secundaire positie. Enkel in het zuidwesten konden de onderzoekers enkele artefacten in situ 
vinden. De hoeveelheid materiaal in situ was echter te beperkt om een duidelijk beeld te 
geven van het oorspronkelijke horizontale verspreidingsplan. 
In Schulen IV kon men ten slotte geen enkel spoor van de oorspronkelijke Mesolithische 
bewoning opmerken. Het materiaal in deze eenheid is posterieur afgezet en dient te worden 
gelinkt aan de depositie van afzetting II23

 

 op de site. Deze concentratie vertoont een 
homogene verspreiding van ongeveer 10 tot 26 vondsten/m². 

9.2 Datering 
 
Hoewel verscheidene pollenmonsters genomen werden op het terrein, was het zeer moeilijk 
om deze te linken aan archeologische voorwerpen of bewoningfasen. Het geïnfiltreerde 
pollenspectrum toont aan dat de het duinenlandschap, waarop de Mesolithische mens woonde, 
reeds in het Boreaal was afgezet. Het onderzoek verduidelijkte echter niet wanneer de 
occupatie precies plaatsvond.  
Er waren tevens verschillende houtskoolconcentraties aanwezig op de site, die waarschijnlijk 
behoorde tot een haard. Een houtskoolmonster, afkomstig uit Schulen III (vierkant 
N161WO53/54) leverde een 14C –datering op van 2.560 ± 40 B.P. Verschillende monsters 
afkomstig uit verschillende vierkanten in het oosten van Schulen III en afkomstig uit horizont 
3 leverde een datering op van 2.460 ±65 B.P. 
 

9.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgravingen van 1977, Schulen I: 
De duin, waarop de site zich bevindt, werd lange tijd gebruikt om zand te winnen. Hierbij 
werden de bovenste alluviale klei –afzettinglagen afgehaald, om zo de onderliggende 
zandbodem bloot te leggen. Deze zandlagen werden slechts minimaal verstoord.  
Een eerste, gedeeltelijk onderzoek werd uitgevoerd door Vangeel en Leemans. Zij beperkten 
zich voornamelijk tot het oprapen van materiaal. Tijdens dit onderzoek werden sleuven van 
2m² uitgehaald, per lagen van 10cm. De overblijvende sedimenten werden niet gezeefd. 
Heymans zette dit onderzoek verder tijdens een tweede campagne, waarbij hij zone IA per m² 
onderzocht om het maximum aan vondsten in te zamelen. Alle sedimenten werden nat 
gezeefd (4mm mazen). Tijdens dit onderzoek werden verschillende artefacten verzameld, die 
door het omkeren van de zandlagen waren vrijgekomen. Dit oppervlaktemateriaal werd 
                                                 
23 Afzetting II is volgens de onderzoekers nog jonger dan de Late Bronstijd- of Vroege IJzertijdoccupatie.  
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verzameld in een zone van ongeveer 30m op 30m in de nabijheid van concentratie IA. De 
onderzoekers gaan ervan uit, gezien de homogeniteit van de assemblage, dat het verzamelde 
materiaal hoort bij de rest van de concentratie.  
 
De opgravingen van 1978, Schulen II en III: 
Het hoofddoel van de tweede campagne bestond eruit om zoveel mogelijk correcte informatie 
te verzamelen omtrent de topografie, stratigrafie en geologie van de site, om zo het materiaal 
afkomstig uit de eerste opgraving zo goed mogelijk te kunnen interpreteren. Vermits een deel 
van het terrein op dat ogenblik bedreigd was, werd tevens besloten om zone I te prospecteren. 
In functie van dit onderzoek werd het terrein onderverdeeld in 4 delen. De ordinaat werd 
noord –zuid georiënteerd. Het snijpunt van de 2 assen werd punt A genoemd.  
Prospectieonderzoeken in zone a en b leverde slechts een kleine hoeveelheid materiaal op. Dit 
was tevens het geval in zones c, d en e. In zones II en III ontdekte men echter een interessante 
hoeveelheid lithisch materiaal. Deze zones werden vervolgens nauwkeuriger opgegraven. 
Hiervoor werd het terrein onderverdeeld in vierkanten van 1m², die met de schop in 
horizontale lagen opgegraven werden. De sedimenten werden daarna gezeefd door 4mm 
mazen. Tijdens de opgraving werden alle vondsten driedimensionaal ingetekend. Vermits het 
om een noodopgraving ging, werden de onderzoekers door tijdsgebrek verplicht om naar het 
einde van de campagne toe de vondsten per m² en in de diepte op te meten, in plaats van 
driedimensionaal.  
Schulen II leverde slechts een kleine concentratie materiaal op, die echter goed afgelijnd was. 
Schulen III leverde daarentegen geen duidelijk afgelijnde concentratie. De vorderende 
zandwinningactiviteiten op het terrein maakten het onmogelijk om deze zone in het noorden 
en oosten verder te onderzoeken. Gezien de onregelmatige stratigrafie op het terrein, werd 
besloten om hier enkele profielen verticaal op te graven. 
 
De opgravingen van 1979, Schulen IV: 
Het onderzoek van Schulen IV beperkte zich tot een oppervlak van 6m op 8m. Deze zone 
werd per m² en per lagen van 10cm met de schop opgegraven. De overblijvende sedimenten 
werden gezeefd. Gezien de aanhoudende economische activiteiten op de site, kon deze zone 
niet verder opgegraven worden. Tijdens deze campagne werden de prospectieactiviteiten 
verder gezet. Dit onderzoek leverde echter geen bijkomende concentratie op. 
 

9.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal konden te Schulen 4 verschillende concentraties onderscheiden worden (I –IV). 
Gezien het feit dat de stratigrafie op de site grotendeels verstoord was en een deel van het 
materiaal afkomstig was uit secundaire contexten, was het zeer moeilijk om de horizontale 
verspreiding op de site te achterhalen. 
De concentratie Schulen I werd over ongeveer 100m² opgegraven en onderzocht. Er was een 
duidelijke afname van vondsten merkbaar naar de randen van de concentratie toe. In het 
centrum van deze zone werd een dense, ovaalvormige en noord –zuid georiënteerde clustering 
opgemerkt (IA) van ongeveer 6m op 8m. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid kernen, 
verfrissing- en debitagemateriaal op deze plaats wijst erop dat de debitage lokaal plaatsvond. 
Andere concentraties (IB en IC) in deze zone konden wegens omstandigheden niet 
systematisch onderzocht worden. 
Te Schulen II bemerkten de onderzoekers een oost –west georiënteerde, ovaalvormige 
concentratie van 1,5m op 3m. De kleine omvang, evenals de nette aflijning wijst erop dat deze 
eenheid in een kuil gelegen was. Onderzoek toonde aan dat deze zone mogelijk gebruikt werd 
als kortstondig debitage –atelier voor de bewerking van Wommersomkwartsiet. 
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Schulen III werd volledig verstoord. Het materiaal in deze zone was afkomstig van een 
secundaire context. In het zuidoosten van deze eenheid bevond zich nog een zeer kleine 
hoeveelheid materiaal in zijn oorspronkelijke positie. De rest van het materiaal werd 
hoogstwaarschijnlijk door erosieactiviteiten verplaatst. 
Ten slotte werd Schulen IV over een oppervlak van ongeveer 6m op 8m onderzocht. Deze 
concentratie was ook volledig verstoord. In deze zone was geen enkel element van de 
oorspronkelijke Mesolithische occupatie nog zichtbaar. 
 

9.5 Het archeologische materiaal 

9.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex en Wommersomkwartsiet. Het 
aandeel van deze grondstoffen verschilt sterk tussen de verschillende concentraties onderling. 
Wommersomkwartsiet komt het meest frequent voor in Schulen II (55%), gevolgd door 
Schulen III (29,9%) en Schulen IV (28,6%). In Schulen I werd beduidend minder gebruik 
gemaakt van Wommersomkwartsiet (13,2%).  
De oorsprong van de gebruikte silex is moeilijk te achterhalen. Op basis van de aanwezige 
cortexresten gaan de onderzoekers ervan uit dat minstens ¼ van de silex in Schulen I 
afkomstig is van gerolde knollen. Er werden verscheidene varianten gevonden op de site, 
waaronder een grijze variant, evenals een doorschijnende silexsoort. Het merendeel van de 
silex is fijnkorrelig en van goede kwaliteit. Te Schulen III werd echter frequent (24,4%) 
gebruik gemaakt van een grofkorrelige silexvariant.  
Ten slotte werden nog een tiental vondsten aangetroffen, die uit zandsteen vervaardigd waren. 
Een tamelijk hoog percentage artefacten vertoonde tevens tekenen van verbranding, met name 
ongeveer 33,6% te Schulen I, 9% te Schulen II en ten slotte 23,8% te Schulen III.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen24

Kernen zijn slechts minimaal aanwezig op de site. Er werden in totaal 36 exemplaren 
aangetroffen, wat een percentage oplevert van 0,36%. Het merendeel van de kernen werd 
slechts voor de helft van het oppervlak bewerkt. In sommige gevallen werden de kernen tot 
2/3 van hun omtrek bewerkt. Meestal werd de cortex aan één zijde overgelaten. De meeste 
kernen vertonen tevens een uitgeput stadium.  

: 

In de concentratie Schulen I werden voornamelijk kernen met 2 tegenovergestelde 
slagrichtingen (47%) gevonden. Kernen met 2 kruisende slagrichtingen zijn zeldzamer. Te 
Schulen III is het aandeel van kernen met 1 slagrichting en kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen ongeveer gelijk. Het aandeel aan kernen is ongeveer gelijk in Schulen I 
(0,57%) en III (0,58%). Schulen IV (0,35%) vertoont echter een lager en Schulen II (1,38%) 
een beduidend hoger percentage.  
Kerfresten werden in slechts kleine aantallen gevonden in de verschillende concentraties. 
Tijdens de opgraving werd tevens een zeer grote hoeveelheid chips25

Het aandeel van de afslagen varieert van 22% tot 28% naar gelang de concentratie. Klingen 
en microklingen zijn over het algemeen iets minder frequent aanwezig en variëren qua 

 verzameld. In de meeste 
gevallen vormen de chips meer dan de helft van het ingezamelde materiaal. Te Schulen I 
vormen ze tot 64% van de lithische assemblage.  

                                                 
24 Vermits Schulen II slechts een zeer kleine hoeveelheid materiaal opleverde en vermits dit materiaal grote 
gelijkenissen vertoonde met Schulen III, hebben de onderzoekers besloten om de gegevens omtrent de algemene 
lithische samenstelling van de 2 concentraties samen te bespreken. Dit zal in deze bespreking van het materiaal 
tevens het geval zijn. 
25 Onder chips worden gerekend ‘iedere afslag die kleiner is dan 15mm’. 
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aantallen tussen de 12,5% en 20,5%. Verscheidene (micro)klingen dragen cortexresten. Wat 
de algemene debitage betreft, zien we dat de meeste concentraties lange, zelf laminaire 
afslagen bevatten. Te Schulen I kunnen we enigszins een voorkeur opmerken voor iets grotere 
afslagen en klingen. De debitage is onregelmatig en beantwoord aan de kenmerken van de 
Coincy –stijl.  

9.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen26

 
 

In de verscheidene sectoren kunnen we een ongeveer gelijklopend aantal werktuigen 
opmerken, gaande van 3,04% te Schulen I, 5,17% te Schulen II, 4,66% te Schulen III en 
3,58% te Schulen IV.  
  
De werktuigensamenstelling naar gelang de diverse zones kan als volgt omschreven worden: 
 

Schrabbers zijn in deze zone tamelijk goed vertegenwoordigd. Ze vormen 16,1% van het 
totaal aan werktuigen. Schrabbers gemaakt op afslag zijn het talrijkst, gevolgd door 
schrabbers op klingen. Op het merendeel van de schrabbers zijn nog cortexrestanten 
aanwezig. Verscheidene exemplaren (35%) vertonen tevens sporen van verbranding. Onder 
de schrabbers bevonden zich verder nog enkele duimnagelschrabbers, evenals 1 dubbele 
schrabber en 2 getande schrabbers. Ten slotte werden nog 1 boordschrabber aangetroffen. 
Geretoucheerde afslagen zijn tevens goed aanwezig. Ze vormen ongeveer 18,5% van het 
totaal aan werktuigen . Getande en afgeknotte afslagen zijn eerder zeldzaam.  

Schulen I: 

Boren zijn zeldzaam op de site. Er werden slechts 4 exemplaren aangetroffen.  
Stekers zijn daarentegen wel goed vertegenwoordigd. Ze vormen ongeveer 7,2% van het 
totaal aan werktuigen. Onder de stekers werden 4 meerslagstekers aangetroffen. Daarnaast 
werden nog verscheidene afgeknotte stekers, tweeslagstekers en stekers op breuk gevonden. 
De geretoucheerde klingen hebben meestal een tamelijk massief uitzicht. Deze categorie 
bestaat voornamelijk uit afgeknotte klingen of klingen met distale retouches.  
Geretoucheerde microklingen zijn sterker vertegenwoordigd dan de vorige groep. Te Schulen 
I vormen ze een zeer aanzienlijk onderdeel (24,9%) van het werktuigenbestand. Microklingen 
gebroken in of boven een kerf domineren in de assemblage. Microklingen met afgestompte 
boord en afgeknotte microklingen zijn tevens sterk aanwezig.  
Ten slotte werden onder de categorie van de gemene werktuigen nog enkele 
combinatiewerktuigen aangetroffen. De ene zijde van het werktuig is steeds afgeknot, terwijl 
de andere zijde een meer uitgewerkt werktuig draagt. 
Onder de microlieten kunnen we een duidelijke dominantie opmerken van spitsen met niet –
geretoucheerde basis. Deze groep vormt ongeveer 12,8% van alle werktuigen. Het merendeel 
van deze spitsen vertoont een duidelijke afknotting of abrupte retouche. De spitsen met 1 
afgestompte boord zijn dikwijls langer dan de andere types. De meeste spitsen vertonen een 
linkse lateralisatie. Op enkele Chaville –spitsen is de piquant –trièdre nog aanwezig. Ten 
slotte werden in deze groep nog 1 fragment van een spits met 2 geretoucheerde boorden en 2 
korte, driehoekige spitsen aangetroffen.  
Op de site werden geen segmenten ontdekt. Er werden verscheidene microlieten aangetroffen, 
die enkele gelijkenissen vertonen met segmenten, maar deze werktuigen werden toch dikwijls 
aan een andere groep toegeschreven. Onder de vele fragmenten zullen zich waarschijnlijk 
enkele segmenten bevonden hebben.  

                                                 
26 De onderzoekers hebben ervoor geopteerd om de verschillende zones met elkaar te vergelijken en het 
werktuigenspectrum per zone te bespreken. Ik zal deze onderverdeling hier behouden. 
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De driehoeken worden vertegenwoordigd door 5 ongelijkbenige driehoeken met een kleine 
concave afknotting, waaronder 1 lang exemplaar. 
Trapezia zijn heel zeldzaam op de site. Er werd slechts 1 exemplaar aangetroffen.  
Microklingen met afgestompte boord zijn talrijker en vormen tot 4,26% van het totaal aan 
werktuigen. Alle microklingen zijn echter gefragmenteerd.  
De Montbani –(micro)klingen zijn eerder zeldzaam en weinig typisch. Deze groep vertoont 
een grote variatie qua types retouches. 
Onder de ‘gebruikte werktuigen’ werden enkele vondsten gerekend die duidelijke 
afschilferingen vertonen op een boord of specifieke plaats.  
 

Te Schulen II werd slechts een zeer beperkte hoeveelheid (30) werktuigen gevonden.  
Schulen II:  

Er werd slechts 1 schrabber aangetroffen, meer bepaald een schrabber op afslag. 
Geretoucheerde afslagen zijn wel goed vertegenwoordigd en vormen ongeveer 33,3% van het 
totaal aan werktuigen in deze zone.  
Er werden tevens slechts 3 stekers gevonden.  
Geretoucheerde klingen ontbreken volledig. Onder de geretoucheerde microklingen bevinden 
zich enkele microklingen met schuine afknottingen en microklingen met afgestompte boord. 
Microlieten zijn aanwezig, in beperkte mate weliswaar. Onder deze categorie bevonden zich 1 
spits met schuine afknotting en een fragment van een spits met afgestompte boorden. 
Segmenten ontbreken volledig in deze zone. Er werd tevens slechts 1 ongelijkbenige driehoek 
met schuine afknotting gevonden en 1 lang asymmetrisch trapezium. Onder de microlieten 
bevond zich nog 1 fragment van een microkling met afgestompte boord. 
 

Het werktuigenaantal te Schulen III ligt opmerkelijk hoger dan in de vorige zone. 
Schulen III: 

Deze assemblage telt onder meer 19 schrabbers. Dit komt neer op ongeveer 10,5% van het 
totaal aan werktuigen. Kenmerkend voor deze groep zijn de zeer kleine afmetingen van de 
werktuigen. De duimnagelschrabbers zijn zeer klein en domineren. Schrabbers op afslag en 
kling zijn ook zeer klein. Onder de schrabbers werden ten slotte nog 1 spitsboogschrabber, 
evenals 1 dubbelschrabber en 1 boordschrabber aangetroffen.  
Geretoucheerde afslagen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd en vormen 21,7% van het 
totaal. Getande schrabbers komen echter slechts beperkt voor.  
Boren worden vertegenwoordigd door 4 exemplaren (2,1%). Het gaat telkens om alésoirs. 
Stekers zijn echter weinig frequent. Er werden slechts 3 exemplaren opgegraven, waarvan 1 
steker op afknotting en 2 meerslagstekers. Ze zijn allen gemaakt uit Wommersomkwartsiet. 
Geretoucheerde klingen zijn tevens zeldzaam (3,1%). Geretoucheerde microklingen zijn 
frequenter. De meeste microklingen vertonen een afgestompte boord. Gekerfde microklingen 
komen weinig voor. 
Onder de microlieten vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis een belangrijke 
categorie. Onder deze groep zien we dat de spitsen met 1 geretoucheerde boord vaker 
voorkomen dan spitsen met schuine afknotting. De korte spitsen met niet –geretoucheerde 
boord zijn eerder rudimentair. Ten slotte werd nog 1 Chaville –spits aangetroffen. 
Er werd slechts 1 spits met geretoucheerde basis gevonden, meer bepaald een Tardenoisspits. 
Onder de microlieten met dekkende retouches werd 1 fragment van een Maretakspits 
aangetroffen. Schulen III is tevens de enige zone op de site waar volledige segmenten werden 
gevonden. De driehoeken op de site worden vertegenwoordigd door 2 schuin afgeknotte 
exemplaren. Er werd tevens slechts 1 lang en licht geretoucheerd trapezium gevonden. Er 
bevinden zich onder de microlieten ook een aanzienlijk aantal afgestompte microklingen. 
Montbani –(micro)klingen zijn redelijk talrijk. Ze vormen tot 5% van alle werktuigen. Ten 
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slotte werden in deze zone nog enkele werktuigen met gebruiksretouches, meestal klingen, 
evenals enkele Neolithische werktuigen opgegraven.  
 

Het aandeel aan werktuigen in deze zone is opnieuw eerder beperkt. Er werden slechts 41 
exemplaren gerecupereerd. Dit levert een werktuigenpercentage op van om en bij de 3,6%.  

Schulen IV: 

De gemene werktuigen bestaan in deze zone voornamelijk uit schrabbers (9,8%), evenals 
geretoucheerde afslagen (19,5%) en microklingen (29,3%). Boren ontbreken volledig. Er 
werd tevens slechts 1 steker gevonden, namelijk een steker op breuk.  
De microlieten worden gedomineerd door de distale uiteindes. Deze uiteindes vertonen een 
zeer schuine afknotting ofwel een retouche op 1 boord. Behalve 1 ongelijkbenige driehoek 
zijn er geen geometrische microlieten in deze zone. Er werd tevens slechts 1 fragment van een 
microliet met dekkende retouches gevonden.  
Alle Montbani –microklingen in deze sector zijn vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. 
Ten slotte werd hier nog 1 Neolithische pijlpunt aangetroffen.  
 

9.6 Besluit 
 
De site wordt, zoals eerder vermeld, gekenmerkt door een landschap bestaande uit lichte 
duinen en depressies. Bovenop één van deze duinen werden verscheidene concentraties 
opgemerkt (Schulen I –IV). Onderzoek toonde aan dat deze zones zwaar verstoord zijn door 
de Late Bronstijd/ Vroege IJzertijdoccupatie. Bovendien zorgden enkele fluviatiele 
activiteiten voor de volledige erosie van de Mesolithische bewoning. Het materiaal van 
Schulen IV wordt daarom door de onderzoekers beschouwd als een posterieure afzetting van 
een vernielde eenheid. Te Schulen III is enkel de zuidoostelijke zijde van de eenheid enigszins 
bewaard gebleven. Te Schulen II is het bovenste gedeelte van de zandlagen weg geërodeerd. 
De stratigrafie van Schulen I kon ten slotte niet onderzocht worden.  
Kenmerkend voor de site is het gebruik van zowel silex als Wommersomkwartsiet, hoewel 
het aandeel van deze materialen niet gelijk verdeeld is over de verschillende concentraties. 
Indien we het aandeel van de werktuigen analyseren27, zien we dat de bijdrage van de gemene 
werktuigen zeer aanzienlijk is in de assemblages. Schulen I en III leverden respectievelijk 
75,4% en 59% gemene werktuigen. Onder deze groep domineren vooral de schrabbers28

In tegenstelling tot de gemene werktuigen, zien we sterke gelijkenissen tussen de 
verschillende concentraties wat de samenstelling van de microlieten betreft. Spitsen met niet –
geretoucheerde basis vormen in beide eenheden een zeer belangrijke categorie: 12,8% te 
Schulen I en 9,3% te Schulen III. We zien echter enige verschillen in het type retouche. Te 
Schulen III primeren de spitsen met schuine afknotting, terwijl te Schulen I voornamelijk 
spitsen met 1 afgestompte boord domineren. Driehoeken en voornamelijk segmenten zijn in 
beide eenheden slecht vertegenwoordigd. Microklingen met afgestompte boord vormen in alle 
twee de concentraties ongeveer 4% uit van de werktuigen. Trapezia zijn zowel in Schulen I 
als III heel zeldzaam. Beide eenheden leverden slechts 1 exemplaar. Schulen III vertoont ten 

. 
Opmerkelijk zijn tevens de aanzienlijke afmetingen van de kling- of afslagschrabbers in 
Schulen I in vergelijking met de microlithische duimnagelschrabbers in Schulen III. Het 
aandeel van de stekers varieert ook sterk naar gelang de concentratie. Ze vormen tot 7,2% van 
het totaal aan werktuigen in Schulen I en slechts 1,9% in Schulen III. 

                                                 
27 Er zal hier vooral rekening gehouden worden met Schulen I en III, vermits dit de enige concentraties zijn die 
een aanzienlijke hoeveelheid werktuigen hebben opgeleverd. Schulen II en IV leverden slechts een zeer klein 
aantal werktuigen en zijn dus moeilijker te bespreken.  
28 Geretoucheerde afslagen en schilfers worden door de onderzoekers niet in rekening genomen.  
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slotte nog verschillende types microlieten en werktuigen, die te Schulen I afwezig waren, 
waaronder enkele Tardenoisspitsen en Maretakspitsen. 
De dominante aanwezigheid van gemene werktuigen binnen de assemblage, evenals het 
overgewicht van spitsen met niet –geretoucheerde basis onder de microlieten plaatst de 
verscheidene concentraties van Schulen binnen het Vroeg –Mesolithicum. De dominantie van 
grotere en meer archaïsch ogende werktuigen te Schulen I doet vermoeden dat deze 
concentratie ouder is dan Schulen III, waar we kleinere werktuigen en verscheidene Montbani 
–klingen kunnen opmerken. De onderzoekers dateren de sites dan ook voorlopig als volgt: 
Schulen I wordt gesitueerd rond 9.400BP, terwijl Schulen III rond 9.200BP geplaatst wordt. 
Op basis van de kenmerken van de werktuigen zijn tevens sterke gelijkenissen merkbaar met 
andere Belgische sites, waaronder Neerharen –De Kip. Schulen werd op basis van de 
typologische kenmerken door Vermeersch toegeschreven aan de ‘Neerharen Groep’29

                                                 
29 VERMEERSCH P.M. 1984. 

.  
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10 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE URSEL – ‘T 
KONIJNTJE 

 

10.1 Algemene bespreking van de site 

10.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de opgravingen te Ursel in de periode 1985-1986 werden sporen uit onder andere de 
Romeinse en Mesolithische periode aangetroffen. Tijdens de eerste campagne werden 
sporadisch enkele lithische artefacten gevonden. Deze vondsten waren echter hoofdzakelijk 
afkomstig uit verstoorde contexten, namelijk de Romeinse graven. Tijdens de tweede 
campagne merkten de onderzoekers op dat een deel van het materiaal zich nog steeds in situ 
bevond. Dit leidde tot een aanpassing van de opgravingtechniek, waarbij nu ook aandacht 
geschonken werd aan de prehistorische sporen. Hoewel er wegens tijdsgebrek voornamelijk 
onderzoek werd gevoerd naar de Romeinse vondsten, werd in de mate van het mogelijke 
zoveel mogelijk correcte informatie verzameld omtrent de prehistorische occupatie op de site.  

10.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Ursel –’t Konijntje is gelegen in de gemeente Knesselare, in de provincie Oost 
–Vlaanderen. De site bevindt zich in het noorden van Zandig Vlaanderen.  
Het gehucht ’t Konijntje ligt 1km ten oosten van Knesselare. De exacte ligging wordt gegeven 
door de kadastrale gegevens: 2e

Onderzoek in het gebied, naar aanleiding van de vervollediging van de bodemkaart van 
België, duidde aan dat de streek gekenmerkt wordt door droge zandbodems die discontinue 
humus en/of ijzer B –horizonten bevatten. De site zelf bevindt zich op een goed gedraineerde 
zandbodem met een goed ontwikkelde humus en ijzer B –horizont.  

 divisie, sectie A, map 4, perceel 478-479. 

10.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In totaal werden 8 verschillende horizonten onderscheiden op de site, die hoofdzakelijk uit 
een zandig sediment zijn samengesteld. Deze sequentie kan als volgt omschreven worden: 

- Oppervlakte –ploeglaag of Ap1 –horizont: deze homogene donkergrijze tot zwarte 
laag met een gemiddelde dikte van 25cm is over de volledige site aanwezig. 

- Tweede ploeglaag of Ap2 –horizont: deze laag is enkel aanwezig op delen van de site 
waar het oude landschap bewaard is gebleven. Deze donkergrijze laag bestaat uit 
verschillende lichtgrijze tot witte vlekken en stroken, die voornamelijk gevormd zijn 
uit zeer zandrijke en humusarme eolische sedimenten.  

- Lichtgrijze tot witte humus –ijzer, alluviale A2 –horizont: is enkel aanwezig in de 
diepste delen van de vroegere depressies op de site. Op sommige plaatsen kent deze 
laag een soort inzinking van enkele decimeters. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 
vroegere aanwezigheid van wortelgangen. 

- Goed ontwikkelde humus en ijzer accumulatie of B2,h,ir –horizont: het bovenste deel 
van deze laag is zwart, terwijl het onderste gedeelte zwart of donkerbruin is. Op 
sommige plaatsen, vooral naar de onderliggende B2,fe –horizont toe, is een duidelijke 
cementering merkbaar. In deze laag zijn dan ook geen wortelpenetraties merkbaar.  
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- Discontinue, witachtige, subverticale inzakkingen: deze inzakkingen zijn in feite een 
overblijfsel van een klei en ijzer uitgeputte A2g –horizont, waarbij klei- en 
ijzerpartikels door allerlei processen in de bodem migreerden. 

- Onregelmatige, discontinue, donkere, gecementeerde ijzer- en mangaan –horizont. 
- De B3,g,c –horizont vormt een overgangslaag tussen de bovenliggende B2 –horizont 

en de onderliggende C –horizont en vertoont plaatselijke inzakkingen en sporen van 
biologische activiteit. Deze activiteiten vonden waarschijnlijk plaats vóór de 
consolidatie van de laag tijdens de IJstijd. 

- Subhorizontale accumulaties van klei of B2,t –vezels binnen de B3 –horizont. Deze 
dunne, bruine horizonten zijn het gevolg van klei – en ijzermigraties. 

- Ongeveer 1m onder de oorspronkelijke bodem bevindt zich de C –horizont.  
 
Het bodemonderzoek toonde aan, dat de nu vlakke bodem op de site vroeger bestond uit 
allerlei depressies en ophogingen. De hoogteverschillen waren echter niet groter dan ongeveer 
1m. De erosie en sedimentatie, die zorgden voor het afvlakken van de site, zijn te wijten aan 
eolische activiteiten tijdens de beploeging (met de spade) van de Ap2 –horizont. De 
nivelleringen op de site zouden dus ontstaan zijn tijdens de Romeinse periode, als gevolg van 
allerlei agrarische activiteiten.  
Het merendeel van het materiaal dat ‘in situ’ verzameld werd, was afkomstig van sleuven IX, 
X, XI. De zone bestond vroeger uit een lichte depressie. De meeste vondsten waren verspreid 
tot aan de lichtgrijze ijzer- en humus A2 –horizont. Dit betekent dat het materiaal een 
gemiddelde verspreiding kende van 20cm tot 30cm diep.  
Op het voormalige, hogere gedeelte van de site werden daarentegen slechts weinig vondsten 
in situ aangetroffen. Op deze locatie bevond zich tevens de Romeinse begraafplaats. De A2 –
horizont was in deze zone niet zichtbaar, vermits ze was opgenomen in de ploeglaag. Dit 
zorgde voor de verplaatsing van het lithisch materiaal. Er werden tevens enkele vondsten 
teruggevonden in de Romeinse crematiegraven.  
 

10.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Zoals eerder vermeld, werd de voorkeur gegeven aan een volledig onderzoek van de 
Romeinse sporen. De Mesolithische overblijfselen werden echter naar mate de opgraving 
vorderde gedeeltelijk onderzocht. Zo werden alle artefacten tijdens de opgraving ingezameld 
en er werd zoveel mogelijk aandacht geschonken aan een correcte registratie van de vondsten 
en eventuele andere sporen en verstoringen binnen de sequentie van de site. De ploeglaag 
werd tevens volledig onderzocht. De onderliggende, onverstoorde lagen werden in dunne 
lagen opgegraven met de spade. Eventuele vondsten werden allemaal driedimensionaal 
ingetekend.  
 

10.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op basis van de tot nu toe uitgevoerde opgraving kan men geen duidelijke concentraties 
onderscheiden op de site. Verschillende elementen hebben het beeld namelijk beïnvloed. Ten 
eerste was de aandacht vooral gefocust op de Romeinse sporen, hoewel men de 
opgravingtechniek enigszins heeft aangepast aan de ontdekte prehistorische vondsten. Ten 
tweede vormen de getrokken sleuven in het gebied geen coherente eenheid en is het beeld 
enigszins vertekend door enkele zware verstoringen. Latere onderzoeken zouden eventueel 
het distributiebeeld kunnen verduidelijken.  
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10.4 Het archeologische materiaal30

10.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
De algemene lithische assemblage op de site bestond uit 430 vondsten. Ongeveer ¼ van alle 
artefacten vertoont sporen van verbranding. 
De gebruikte silexknollen zijn eerder heterogeen en klein van afmetingen. Het merendeel van 
de knollen werd niet volledig ‘opgebruikt’. Dit was mogelijk te wijten aan de inferieure 
kwaliteit van de vuursteen. De oorsprong van deze inferieure silex kon niet met zekerheid 
achterhaald worden. Verschillende geërodeerde hellingen in de nabijheid van de site, zouden 
mogelijke herkomstlocaties kunnen vormen. Dit kon echter niet bevestigd worden. In enkele 
gevallen werd ook gebruik gemaakt van kwaliteitsvolle silex. Twee soorten van zeer goede 
kwaliteit waren aanwezig te Ursel, met name een lichtbruine gevlekte silex en een glanzende 
homogeen zwarte silexsoort. 
Men kon op de site tevens 2 afslagen onderscheiden, die gemaakt waren uit een donkergrijze 
kwarts –zandsteensoort, ook gekend als “glimmerzandsteen”. Op basis van de samenstelling 
van het materiaal, wordt de Landen Formatie als mogelijke herkomstlocatie gezien. 
Ten slotte werd 1 afslag gevonden, die vervaardigd was uit Wommersomkwartsiet. De zeer 
beperkte aanwezigheid van Wommersomkwartsiet op de vindplaats is niet verwonderlijk, 
vermits Ursel op de uiterste verspreidingsgrens van deze materiaalsoort gelegen is, op 
ongeveer 95km van de herkomstplaats.  
 
De assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 255 afslagen verzameld op de site. Deze groep debitageproducten is duidelijk 
het sterkst aanwezig, maar men moet deze dominantie nuanceren, vermits de onderzoekers 
vermelden dat onder andere onbepaalde fragmenten van klingen, microklingen en werktuigen 
onder deze categorie kunnen vallen.  
De klingen en microklingen zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd in de assemblage en 
vertonen allemaal kenmerken van de Coincy –debitagestijl. 
Het ontbreken van artefacten, zoals kerfresten, die kunnen wijzen op het toepassen van de 
kerfhalveringtechniek, is opmerkelijk. Het ontbreken van dergelijk type artefacten is mogelijk 
te wijten aan een ‘inadequate’ opgravingtechniek, waarbij het zeer kleine materiaal verloren 
is. Dit kan enigszins het beeld van de assemblage beïnvloed hebben. 
Kernen zijn tevens goed vertegenwoordigd (meer dan 6%). Deze groep bestaat voornamelijk 
uit kernen met 1 slagrichting. Deze kernen werden hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor de 
productie van afslagen. Een piramidale kern met 1 slagrichting werd daarentegen 
waarschijnlijk gebruikt voor de productie van microklingen. Daarnaast werden nog 
verschillende andere types kernen gevonden, waarbij de kernen met 2 slagrichtingen en 
onregelmatige kernen het best vertegenwoordigd zijn. 

10.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site werden 42 werktuigen teruggevonden op een totaal van 430 lithische artefacten. 
Dit brengt het werktuigenpercentage op 9,78%, wat tamelijk hoog is in vergelijking met 
andere Mesolithische sites, die in deze scriptie opgenomen zijn. 
 

                                                 
30 Het onderzoek toonde aan dat het materiaal afkomstig uit de verstoorde ploeglaag en de onderliggende laag 
met tamelijk grote zekerheid als homogeen kan beschouwd worden. Dit materiaal zal dan ook samen besproken 
worden. 
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Schrabbers vormen de voornaamste werktuigengroep op de site. Deze groep bestaat bijna 
uitsluitend uit eindschrabbers gemaakt op afslagen. Daarnaast werden nog 2 eindschrabbers 
vervaardigd op klingen en werd 1 dubbelschrabber aangetroffen. 
Boren en graveurs zijn beperkt aanwezig. Er werd van elk slechts 1 exemplaar gevonden. 
Stekers zijn ook zeldzaam. In totaal konden slechts 2 exemplaren onderscheiden worden, 
meer bepaald 2 stekers op afknotting. Eén steker vertoont kenmerken van het Tjongeriaan. 
Merkwaardig was tevens de vondst van 1 composiet werktuig, met name een afslagschrabber 
waarvan een stekerafslag op het schrabhoofd was verwijderd.  
Ten slotte werden onder de gemene werktuigen nog 2 afgeknotte microklingen gevonden, 
evenals 4 geretoucheerde microklingen, 3 enkel gekerfde microklingen en 1 geretoucheerde 
afslag. 
Microlieten zijn wel goed vertegenwoordigd op de site en vertonen een fijnere en meer 
nauwkeurige afwerking dan de gemene werktuigen.  
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen een belangrijke categorie microlieten. Hiervan 
werden 2 spitsen met afgestompte boord, evenals 2 spitsen met schuine afknotting en ten 
slotte een fragment van een spits met een abrupt afgestompte boord aangetroffen. 
Microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 3 fragmenten. Twee 
fragmenten konden door refitting echter samengebracht worden als behorende tot 1 werktuig. 
Onder de microlieten bevonden zich ten slotte nog 2 ongelijkbenige driehoeken met schuin 
geretoucheerde boorden, evenals 1 slank segment met abrupt geretoucheerde boorden.  
 

10.5 Besluit 
 
Verschillende elementen, waaronder de verstoringen door de latere sporen, vertekenen 
enigszins het beeld dat we krijgen van de site. De vraag is tevens of de kleine hoeveelheid 
materiaal, die gerecupereerd werd wel representatief is voor de volledige vindplaats. Toch 
gaan de onderzoekers ervan uit dat de assemblage tamelijk homogeen is, wat een analyse van 
de vondsten toelaat.  
Op basis van de typologische kenmerken van het materiaal dient de site van Ursel gesitueerd 
te worden in het Vroeg –Mesolithicum. Typerend voor de assemblage is de dominantie van 
spitsen met niet –geretoucheerde basis. Daarnaast zijn tevens enkele driehoeken, segmenten 
en microklingen met afgestompte boord aanwezig. De grootste werktuigengroep wordt echter 
gevormd door de schrabbers. Daarnaast werden tevens enkele stekers gevonden, waaronder 1 
Tjongeriaan –exemplaar. Op basis van deze kenmerken wordt de site van Ursel –’t Konijntje 
ondergebracht onder de “Neerharen Groep”31

De quasi afwezigheid van Wommersomkwartsiet op de site kan ook wijzen op een relatief 
vroege datering, vermits deze materiaalsoort er tijdens het Vroeg -Mesolithicum een slechts 
kleine verspreiding kende tot 20-30km van de herkomstplaats. Bij dergelijke conclusies dient 
wel enige voorzichtigheid geboden, vermits Ursel sowieso aan de uiterste verspreidinggrens 
van de materiaalsoort ligt.  

.  

                                                 
31 VERMEERSCH P.M. 1984. 
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11 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
VERREBROEK –AMBACHTELIJKE ZONE 

 

11.1 Algemene bespreking van de site 

11.1.1 Inleiding 
 
In 1975 werd besloten om in het zuiden van de gemeente Verrebroek een ambachtelijke zone 
te creëren over een oppervlak van meer dan 11ha. In 1979 voerde L. De Clercq enkele 
prospecties uit op het terrein en ontdekte hierbij een kleine hoeveelheid lithisch materiaal. 
Gezien de dreigende vernietiging van de site, besloot R. Van Hove in 1981 om een kleine 
proefopgraving uit te voeren. De daaropvolgende jaren werd de site systematisch onderzocht. 

11.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Verrebroek–Ambachtelijke zone, is gelegen in het zuiden van de gemeente 
Verrebroek, in de provincie Oost–Vlaanderen. 
De vindplaats vormt in feite een onderdeel van de Wase Scheldepolders, en meer specifiek 
van de Vrasenepolder, en is gelegen op de zuidoostelijke helling van een oost tot noordoost 
georiënteerde dekzandrug, aan de rand van een depressie. De site bevindt zich op enkele 
kilometers van de Schelde en op 475m van de Havinkbeek en werd tijdens de middeleeuwen 
afgedekt door een alluviale kleilaag.  
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de kadastrale gegevens: Beveren, 5e 
afdeling, sectie B, 1e

11.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 

 blad, percelen 116d en 116f. 

 
De stratigrafie op de site vertoont volgende sequentie (van onder naar boven):  

- Groen, glauconiethoudend zand: waarschijnlijk bestaat deze laag uit Laat–Tertiair, 
marien zand. De boring liep niet diep genoeg om deze laag volledig te onderzoeken. 

- Laatglaciaal veen: deze laag had een gemiddelde dikte van 20cm en bevond zich op 
ongeveer 190cm diepte (onder het nulpunt). 

- Laag E (Laatglaciaal dekzand): lichte, leem–zandige laag. Binnen deze laag 
ontwikkelde zich de hieronder vermelde bodem (lagen C’, D, D’, F, F’, G en H). De 
laag had een gemiddelde dikte van 150cm (inclusief bodemvorming) en werd gezien 
de hoge grondwatertafel niet verder onderzocht.  

- Laag D (oorspronkelijke prepodzol of natte podzol): bruine tot paarse, 20cm tot 50cm 
dikke laag, die zich ontwikkeld heeft binnen het laatglaciale dekzand (laag E). In deze 
laag waren verschillende roestkleurige vlekken, evenals enkele lichte aanrijkingen en 
uitlogingvlekken aanwezig. Onderaan de laag is een duidelijke wortelwerking 
merkbaar, wat erop wijst dat deze laag waarschijnlijk een natte bospodzol was. 
Hoewel de laag duidelijk jonger was dan de Mesolithische occupatie, werd hier een 
grote hoeveelheid materiaal aangetroffen. 

- Laag D’ (uitgeloogde prepodzol): grijswitte laag, die zich tot 40cm diep heeft 
ontwikkeld in de onderliggende natte podzol en dekzandbodem. Deze laag werd in 
feite gevormd door de uitloging van de oorspronkelijke podzol. Bovenaan de laag zijn 
wortelsporen merkbaar, die in verband kunnen worden gebracht met laag C. 
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- De podzol bestaat uit verschillende horizonten (enkel zichtbaar in sleuf 83/I): 
⋅ Laag F: uitloging–horizont, die sterke gelijkenissen vertoont met D’. 
⋅ Laag F’: verschilt enkel in kleur van laag F en moet beschouwd worden als een 

restant van laag D. 
⋅ Laag E’: horizont met dezelfde kenmerken als de dekzandlaag (laag E). Deze 

laag is echter donkerder, als gevolg van de aanrijking. 
⋅ Laag G: ijzeraanrijkinghorizont, bestaande uit een sterk gecementeerde bodem. 
⋅ Laag H: ijzeraanrijkinghorizont, die geleidelijk overgaat naar de dekzandlaag.  

- Laag C’: donkergrijze horizont, gevormd binnen de dekzandlaag. Deze laag is het 
gevolg van de omvorming van organisch zand tot veen.  

- Laag C: organisch, zandrijke tot veenrijke laag. Deze laag heeft zich gedeeltelijk in en 
op de dekzandlaag ontwikkeld. Binnen de laag werden enkele laat–middeleeuwse 
aardewerkscherven en sporen, meer bepaald middeleeuwse greppels, gevonden. 

- Laag B’: wordt door de onderzoekers omschreven als een “inbraaklaag” en bestaat 
voornamelijk uit klei en zand. In deze laag is, als gevolg van een inbraak, materiaal uit 
laag C terecht gekomen. Binnen de laag zijn, evenals in de onderliggende laag C, een 
aantal middeleeuwse scherven aangetroffen in de draineringgreppels. De inbraak is 
waarschijnlijk het gevolg van een stormvloed in 1334 n. Chr. 

- Laag B: bestaat uit een alluviaal kleipakket en kan in 2 sublagen onderverdeeld 
worden: 

⋅ Laag B1 (schorre): hierin zijn regelmatige, zand–lemige bandjes zichtbaar. De 
bandjes zijn vooral aanwezig in de door de middeleeuwse greppels gevormde 
depressies. De afwisseling van klei– en zandleembanden wordt door de 
onderzoekers geïdentificeerd als een schorrevorming32

⋅ Laag B2 (Farnèse–sediment): is het gevolg van de Farnèse–overstroming van 
1584 en de latere herindijking, waardoor de Vrasenepolders ontstaan zijn. Een 
deel van de laag is opgenomen in de ploeglaag.  

.  

- Laag A (ploeglaag): is waarschijnlijk het gevolg van de bewerking van de Farnèse–
laag. De laag heeft een gemiddelde dikte van 20cm tot 30cm. Op sommige plaatsen in 
er een opduiking van de onderliggende B–laag merkbaar.  

 
Op de site waren verschillende verstoringen merkbaar. Daar de bodemvorming jonger is dan 
de occupatie, zijn de verschillende grondsporen niet meer duidelijk zichtbaar. Toch konden 
nog enkele structuren waargenomen worden: 
Aan de hand van de sterke aanwezigheid van verbrande hazelnootschelpen kon men 4 kuilen 
(81/III/g, 81/III/h, 81/III/i en 81/III/j) onderscheiden. Aangezien een groot deel van de 
archeologische vondsten een opwaartse migratie heeft gekend, kan men niet met zekerheid 
bevestigen dat het daadwerkelijk om kuilen gaat. 
Daarnaast werd nog 1 andere kuil (81/III/k) aangetroffen, die evenals de voorgaande 
structuren, zichtbaar was door de grote hoeveelheid verbrande hazelnootschelpen. Aan de 
hand van de verspreiding van deze hazelnootschelpen kon men 2 concentraties (k.a. en k.b.) 
onderscheiden binnen de kuil, waarbij k.a. het grootst was. Deze structuur kenmerkte zich 
verder door een graduele verkleining naar beneden toe, tot aan het dekzand. Aan de basis van 
het dekzand konden nog 2 subsporen onderscheiden worden (k.1. en k.2.). In k.1., bestaande 
uit blauwgrijs zand, waren houtskool- en hazelnootfragmenten aanwezig. Subspoor k.2. was 
grotendeels uitgeloogd. Ook hier waren hazelnootschelpen aanwezig. De kuil was, hoewel ze 
niet volledig kon onderzocht worden, ongeveer 60cm diep en had een diameter van 70cm.  

                                                 
32 Dit fenomeen ontstaat wanneer klei bezinkt bij stilstaand water en zand bij bewegend water (Van Roeyen J.-P. 
1990, p. 58). 
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Ten slotte werden op de site nog 5 middeleeuwse draineringgreppels aangetroffen. Deze 
greppels werden getrokken vóór de eerste alluviale afzettingen (laag B’) en zelfs mogelijk 
tijdens de periode dat de veenvorming nog bezig was. De greppels kunnen aan de hand van 
het aanwezige materiaal gedateerd worden tussen de 12e en 13e

Deze greppels lopen allemaal vanaf de top van laag C tot aan de dekzandlaag (laag E). Het 
vrijgekomen sediment werd daarna verspreid bovenop de organische zand- en veenrijke 
bodem (laag C). De aanwezigheid van lithisch materiaal bovenaan laag C, evenals de 
aanwezigheid van zandrijkere sedimenten op deze locatie, wijst hierop. 

 eeuw.  

 
De site is over het algemeen tamelijk zwaar verstoord. Dit wordt onder andere aangetoond 
door de opwaartse verspreiding van het materiaal over een interval van ongeveer 50cm. 
Deze verspreiding kan verklaard worden door de aanwezigheid van de hierboven vermelde 
greppels, die vanaf laag C tot aan de dekzandlaag liepen. 
De Mesolithische occupatie bevond zich oorspronkelijk bovenop deze dekzandlaag (laag E), 
maar werd als gevolg van het trekken van een aantal middeleeuwse greppels naar boven 
gestuwd, waardoor het materiaal verspreid raakte in de jongere bodemlagen. Toch zien we dat 
ongeveer 94% van het materiaal niet verder verspreid werd dan in de ‘primaire’ stratigrafie, 
meer bepaald niet verder dan het dekzandpakket (overgang laag C- D). 
 

11.2 Datering 
 
Op de site werden verschillende monsters genomen in laag B’ en laag C voor palynologisch 
onderzoek. Dit onderzoek leverde geen sluitende resultaten. Er werden tevens enkele stalen 
genomen voor 14C –dateringen: 
 

- Veenlaag (staal IRPA -577): 12.120 ± 135 BP. 
- Mesolithische kuil 81/III/k (staal IRPA -633): 8.890 ± 100 BP. 
- Laag G (staal IRPA -576): 5.510 ± 100 BP. 
- Laag C: bij deze datering kan een onderscheid gemaakt worden tussen 2 fracties33

⋅ Fractie A (staal IRPA -607A): 4.600 ± 70 BP. 
: 

⋅ Fractie B (staal IRPA -607B): 4.930 ± 70 BP. 
 
Aan de hand van de analyse van het schervenmateriaal uit laag C kan besloten worden dat 
deze laag niet werd afgedekt vóór 1300. Dit komt overeen met de afzetting van het alluvium 
in laag B’, die wordt gekoppeld aan de stormvloed van 1334. Laag C heeft dus gedurende een 
periode van enkele duizenden jaren blootgelegen. 
 

11.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Zoals hierboven aangehaald werd een eerste proefopgraving aangevat begin 1981. Dit 
prospectieonderzoek toonde aan dat het merendeel van het materiaal aanwezig was in lot nr. 
16, op perceel 116d. 
Hierop volgend werd de eerste daadwerkelijke opgravingcampagne gestart op 27 juli 1981. 
Tijdens deze campagne werden 2 sleuven (sleuf 81/I en 81/II) van 8m op 4m uitgezet op het 
terrein, op tamelijk grote afstand van elkaar, om zo eventuele concentraties te onderscheiden. 
                                                 
33 De datering van fractie B komt overeen met de datering van het organische zand dat zich ontwikkelde in de 
dekzandlaag en met de vroegste fase van de veenvorming. Fractie A vertegenwoordigd het organische zand dat 
zich op de dekzandlaag ontwikkelde en is dus jonger.  
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Deze sleuven leverden echter weinig interessante informatie op, waarna besloten werd een 3e

In 1982 ging de tweede campagne van start. Tijdens deze opgravingcampagne trachtte men 
opnieuw sleuf III te onderzoeken. Halfweg de opgraving moest deze sleuf, gezien de hoge 
grondwatertafel, echter opnieuw opgevuld worden. Tijdens de campagne van 1982 werd 
besloten om ook de zone ten noorden van lot 16 verder te onderzoeken. Hierbij werd een V –
vormige gracht getrokken. In tegenstelling tot het voorgaande jaar werd ditmaal wel een 
kleine hoeveelheid materiaal gevonden. 

 
sleuf (81/III) van 8m op 8m aan te leggen, ten noorden van en parallel aan de eerste sleuf. Als 
gevolg van de hoge grondwatertafel kon sleuf III echter niet verder onderzocht worden. 

Ten slotte werd in 1983 de laatste campagne aangevat. Tijdens deze opgraving werd sleuf III 
volledig onderzocht. Gedurende de campagne werd echter een deel van de site, meer bepaald 
de oostelijke zijde, volledig vernield door grondwinningactiviteiten. Deze activiteiten waren 
zeer ingrijpend en vernielden de oostelijke zijde van de site volledig. Om de omvang van de 
verstoring te achterhalen, werd in deze zone een bijkomende sleuf getrokken (83/I). Gezien de 
vernielingen en het feit dat het om een noodsituatie ging, werd besloten om in deze sleuf 
enkel het vrijgekomen materiaal te verzamelen. 
 

11.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site Verrebroek –Ambachtelijke zone besloeg een totaal oppervlak van 11ha 50are en was 
verspreid over percelen 116d (lot 16) en 116f (lot 19). Tijdens 3 opgravingcampagnes werd 
vooral lot 16 nauwkeurig opgegraven, evenals een stukje grond ten noorden hiervan. 
Tijdens de laatste campagne van 1983 bleek echter dat de site niet direct meer bedreigd was, 
waardoor besloten werd de opgravingen op het terrein stop te zetten, totdat de 
omstandigheden vereisten om de werkzaamheden te hervatten. 
Ondertussen werden opnieuw een reeks opgravingen uitgevoerd op het terrein. De 
gepubliceerde gegevens van deze campagnes zijn voorlopig nog te beperkt om te bespreken34

 
. 

11.5 Het archeologische materiaal 

11.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Gezien van de algemene artefactensamenstelling op de site geen overzichtslijst werd 
meegegeven, maar alle vondsten (6741 in totaal) apart per stratigrafische laag werden 
besproken, werd besloten om enkel de werktuigen nauwkeurig te bespreken. Er is namelijk 
niet voldoende tijd om zelf een volledig lijst op te stellen van elk type vondst. 
Toch kunnen in verband met de algemene lithische samenstelling enkele beperkte gegevens 
meegegeven worden. 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex. Daarnaast werd echter ook kwartsiet 
van Tienen gebruikt (1,4%). Wommersomkwartsiet is minder frequent (0,2%). 
In totaal werden 43 kernen ingezameld, hoofdzakelijk kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen, evenals 4 stekerafslagen, 39 kerfresten en 184 werktuigen. Over de rest van de 
algemene lithische assemblage kan echter niets meegedeeld worden. 
 

                                                 
34 Sergant G. & Wuyts F. 2006.  
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11.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 184 werktuigen ingezameld op 6471 artefacten. Dit levert een percentage op 
van 2,73%. 
 
Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (19 ex). Onder deze 
categorie bevonden zich ongeveer evenveel klingschrabbers (7 ex), als afslagschrabbers (8ex). 
Daarnaast werd ook 1 boordschrabber aangetroffen, evenals 3 onbepaalde fragmenten. 
Geretoucheerde afslagen vormen duidelijk een belangrijke categorie werktuigen op de site. 
Hieronder bevonden zich hoofdzakelijk eenvoudig geretoucheerde exemplaren (35 ex). Er 
werden echter ook 1 gekerfde en 3 getande afslagen gevonden. 
Boren zijn eerder zeldzaam (4 ex). Dit is tevens het geval voor de stekers (7 ex). Deze laatste 
groep is tamelijk divers en bestaat uit tweeslagstekers, meervoudige stekers en 1 steker op 
afknotting. 
De geretoucheerde (micro)klingen vormen, evenals de geretoucheerde afslagen een 
belangrijke werktuigencategorie (35 ex). (Micro)klingen op afknottingen (11 ex) en 
geretoucheerde (micro)klingen vormen de voornaamste groepen. Daarnaast werden echter 
nog enkele (micro)klingen gebroken in een kerf en 4 messen met rug ingezameld. 
Er werden ook Finaal –Paleolithische elementen teruggevonden, meer bepaald 3 steelspitsen. 
De microlieten vormen de grootste groep werktuigen op de site en worden vooral 
gedomineerd door de driehoeken (26 ex). Hieronder bevonden zich voornamelijk 
ongelijkbenige exemplaren (21 ex) . Er werden echter ook enkele gelijkbenige driehoeken (2 
ex) en enkele fragmenten gevonden.  
De spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste microlietengroep 
en omvatten vooral spitsen met schuine afknotting. Er werden echter ook enkele spitsen met 
afgestompte boord teruggevonden.  
Tweepuntige microlieten en spitsen met geretoucheerde basis, meer bepaald Tardenoisspitsen, 
zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd. Er werden respectievelijk 10 en 9 exemplaren 
aangetroffen. Daarnaast werden ook 8 microklingen met afgestompte boord gevonden. Ten 
slotte werden op de site nog 1 trapezium, 1 spits met vlakke retouches en 2 onbepaalde 
microlieten ingezameld. 
 

11.6 Besluit 
 
De 14C –datering, uitgevoerd op één van de Mesolithische kuilen, is tamelijk gelijklopend 
met de typologische bevindingen. Deze elementen wijzen allemaal in de richting van een 
Vroeg –Mesolithische datering. Kenmerkend voor de site is de duidelijke overheersing van de 
driehoeken, gevolgd door spitsen met niet –geretoucheerde basis. Tweepuntige microlieten en 
spitsen met geretoucheerde basis zijn ook nog tamelijk goed vertegenwoordigd, evenals de 
microklingen met afgestompte boord. De aanwezigheid van de andere categorieën microlieten 
is zeer beperkt. 
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12 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
VERREBROEK –DOK 

 

12.1 Algemene bespreking van de site 

12.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de controle van een aantal sloopwerkzaamheden langs de Sint –Michielstraat in 
Verrebroek ontdekte R. Van Hove in 1981 een kleine hoeveelheid lithisch materiaal. Vanaf 
1992 besloot het departement archeologie van de Universiteit Gent, in het kader van de 
naderende constructie van het Verrebroek –havendok, om het terrein volledig op te graven. 
De site bevond zich namelijk binnen een enorm terrein van meer dan 500ha, dat tijdens de 
constructie van het nieuw havendok volledig zou worden bebouwd. 

12.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen binnen de gemeente Verrebroek, in het noordoostelijke uiteinde van de 
provincie Oost –Vlaanderen.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 412’42”E -5116’00”N. 
De eigenlijke vindplaats vormt een onderdeel van de Schelde –polders en meer specifiek van 
de polders van Kallo en bevindt zich op de oostelijke flank van een zandrug, die wordt bedekt 
door een dikke laag alluviale klei. Ten noorden en zuiden van de duin strekt zich een kleine 
depressie uit. Op de site was tevens een tweede zandrug merkbaar. Deze loopt parallel met de 
eerder vermelde zandophoging, ter hoogte van de Sint –Michielstraat en werd slechts 
gedeeltelijk onderzocht. Toch leverde deze gedeeltelijk vernielde verhoging enkele artefacten 
op. Mogelijkerwijze vormt dit landschap bestaande uit kleine zandophogingen en depressies 
een onderdeel van het nog grotere duinencomplex van Maldegem –Stekene. 

12.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Zoals hierboven vermeld, wordt de site afgedekt door een alluviale kleilaag van ongeveer 
60cm tot 70cm dik. Ter hoogte van de noordelijke depressie reikt de laag echter tot 95cm 
diep. Deze laag kan verder opgedeeld worden in 2 aparte en goed van elkaar te onderscheiden 
sublagen. De onderste sublaag, ongeveer 20cm dik, bestaat uit zand- en kleirijke sedimenten, 
die vermengd zijn met schelpfragmenten en leemrijke vezels. De bovenste, 70cm dikke 
sublaag bestaat uit een compacte kleibodem. Onder de alluviale laag bevindt zich, over het 
volledige oppervlak van de site, een humus- en op sommige plaatsen veenrijke zandlaag. 
Bovenop de zandruggen heeft deze laag een gemiddelde dikte van ongeveer 10cm en wordt ze 
gekenmerkt door talrijke elementen van bioturbatie. Hier zijn tevens duidelijke fragmenten 
van een verstoorde podzol zichtbaar. Naar de depressies toe is de laag veel homogener en 
30cm dik. Deze laag is volgens de onderzoekers het gevolg van landbouwactiviteiten tijdens 
de Late Middeleeuwen. Als gevolg hiervan is een deel van de dekzandlaag en dus ook van de 
Mesolithische occupatie verstoord. 
Bovenop de zandruggen zijn de A2- en grote delen van de B2h –horizont verstoord. Op deze 
locatie bevindt de B3 – en op sommige plaatsen ook de B2h –horizont zich onmiddellijk 
onder de middeleeuwse laag. De podzol is hier tot 15cm diep afgeknot. In tegenstelling tot de 
zandruggen, is de podzol in de depressies wel goed bewaard gebleven. Dit is het gevolg van 
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de aanwezigheid van een 5cm tot 15cm dikke veenlaag. De podzol heeft in beide depressies 
een gemiddelde dikte van 20cm tot 30cm en bestaat uit een paarse, humusrijke en 10cm dikke 
A2 –horizont, met daaronder een bruine en humusrijke B2h –horizont (6cm -10cm). 
 
Op de site konden verscheidene structuren onderscheiden worden, waaronder talrijke putten. 
In de zuidelijke depressie werd onder meer een laat middeleeuwse putstructuur aangetroffen. 
Daarbovenop werden op de site nog 3 zeer grote zuidwest tot noordoost georiënteerde putten 
(K2, K6 en K7) gevonden, die een omgekeerde podzol –sequentie vertoonden en 
geïnterpreteerd dienen te worden als boomvallen. Verscheidene elementen, waaronder de 
positie van de artefacten in de opvulling, wijzen erop dat deze structuren ontstaan zijn na de 
Mesolithische occupatie. Langs de lijzijde van boomval K7 werd tevens een 50cm brede en 
25cm diepe houtskoolstructuur aangetroffen. Aan de noordelijke rand van structuren K6 en 
K7 werd ten slotte nog een lange, onregelmatige uitdieping opgemerkt. De betekenis van 
beide structuren blijft echter onduidelijk. 
Daarnaast werden ook enkele structuren gevonden, die anterieur zijn aan de podzolisatie. In 
de zuidelijke depressie werden 14 dergelijke structuren aangetroffen (K1, K3 –K5, K8 –K17). 
Langs de noordelijke duinrand waren 16 structuren (K25 –K40) merkbaar. Vele van deze pre 
podzol –structuren vallen samen met een concentratie (11 op 14 in de zuidelijke depressie). 
Merkwaardig genoeg vertonen bijna alle structuren grote gelijkenissen qua afmetingen (2m 
lang, 1m breed en 40cm diep) en oriëntatie (zuidwest tot noordoost). Deze putten kunnen ook 
beschouwd worden als boomvallen. De latere homogenisatie van de bodem, als gevolg van de 
podzolvorming, zorgde er echter voor dat deze structuren tegenwoordig amper zichtbaar zijn. 
Structuren K1 en K16 kunnen echter geassocieerd worden met haardkuilen en hebben in 
tegenstelling tot bovenvermelde boomvallen duidelijk een antropogene oorsprong. Hoewel de 
latere bodemprocessen veel sporen uitwisten, gaan de onderzoekers ervan uit dat structuren 
K3, K9, K12 –K15 en K17 een natuurlijke oorsprong hebben, meer bepaald als boomval, 
terwijl K1 en K16 een menselijke oorsprong kennen. 
Op de site konden tevens 9 houtskoolstructuren opgemerkt worden. Het merendeel van de 
structuren werd teruggevonden bovenop de afgeknotte duin35

Ten slotte werd in de zuidelijke depressie een onregelmatige, bruine tot oranje verkleuring 
opgemerkt. Deze verkleuring kan mogelijk geïnterpreteerd worden als een brandvlek. 

, in het bovenste gedeelte van de 
B3 –horizont en (behalve K22) binnen een artefactenconcentratie. Binnen deze 
houtskoolstructuren vallen 2 types te onderscheiden. Structuren K1, K16, K18, K22 en K23 
behoren tot de categorie van de haardkuilen. Daarnaast werden nog 3 ondiepe 
houtskoolstructuren aangetroffen (K19, K21 en K24). Mogelijk gaat het hier om de 
overblijvende bodemlaag van haardkuilen.  

 
De horizontale verspreiding van het materiaal bracht bijkomende informatie. In totaal werden 
minimum 13 afzonderlijke en goed afgelijnde concentraties aangetroffen: 
- Eenheid CI: is gelegen langs de zuidelijke grens van de depressie, aan de overgang van de 

noordelijke rand van de duin. Langs de oostelijke rand van deze eenheid was een pre –
podzol put, meer bepaald een haardkuil, aanwezig (K1).  

- Eenheid CII: bestaat uit 3 ruimtelijk verbonden clusters. De buitenste clusters, CII1 en 
CII2, kunnen beschouwd worden als het gevolg van 2 verscheidene en van elkaar te 
onderscheiden occupaties. De centrale cluster wordt enigszins geïntegreerd in CII1. 

                                                 
35 Het feit dat bijna alle structuren bovenop de duin aangetroffen werden, is mogelijk te wijten aan het feit dat de 
opgravingen in de depressie beperkt bleven, als gevolg van de hoge grondwatertafel. Het is dus niet duidelijk 
indien we werkelijk te maken hebben met een archeologische realiteit of een vertekend beeld als gevolg van de 
beperkingen tijdens de opgravingcampagnes. 
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⋅ Eenheid CII1: bevindt zich in het zuidelijke deel van de depressie, op 12m ten 
noordoosten van CI. Hier kon men 2 pre –podzol putten onderscheiden. K4 in 
het centrum en K5 langs de noordelijke rand van de concentratie. 

⋅ Eenheid CII2: bevindt zich onmiddellijk ten oosten van CII1. Binnen deze 
eenheid bevond zich de hierboven vermelde brandvlek. 

- Eenheid CIII: bevindt zich in het zuidelijk deel van de depressie, op ongeveer 5m ten 
westen van CII1. De aanwezigheid van een haard binnen deze eenheid is onzeker. 

- Eenheid CIV: is gelegen in het centrale gedeelte van de depressie, 5,5m ten noorden van 
CIII en wordt gekenmerkt door een aanwezigheid van een pre –podzol put (K7).  

- Eenheid CV: bestaat uit 3 subclusters: 
⋅ Eenheid CV1: ligt centraal binnen de depressie en grenst in het zuiden aan 

CIV. Deze eenheid loopt ongeveer gelijk met de grenzen van pre –podzol 
structuren K9 en K10. 

⋅ Eenheid CV2: ligt onmiddellijk ten noorden van CV1. 
⋅ Eenheid CV3: ligt ten westen van CV2. 

- Eenheid CVI: ligt langs de noordelijke rand van de depressie, op de overgang met de 
duinophoging. Binnen deze eenheid kon men 3 pre –podzol structuren onderscheiden 
(K15, K16 en K17).  

- Eenheid CVII: is gelegen langs de noordelijke rand van de depressie, op de overgang met 
de duin, en bevindt zich op ongeveer 7,5m ten westen van CVI. Pre –podzol put K14, 
mogelijk een boomval, behoort tot deze eenheid. 

- Eenheid CVIII: bevindt zich ongeveer 4,7m ten westen van CVII en wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van K12 en K13. 

Tussen eenheden CII, CIV en CVI werd tevens een losse en kleine verspreiding aan materiaal 
aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om off –site activiteiten. In deze zone werden tevens 2 
heel kleine clusters aangetroffen met verbrand materiaal. Deze clusters kunnen mogelijk 
beschouwd worden als haard –dumpingplaatsen of speciale activiteiten haarden. 
- Eenheid CIX: bevindt zich op de zuidelijke flank van de duin en wordt in het zuiden 

begrensd door CVI. Binnen deze eenheid kon men 3 pre –podzolputten (K35, K39 en 
K40) en 4 houtskoolstructuren (K18 –K21) onderscheiden. 

- Eenheid CX: bevindt zich bovenaan de zandverhoging, op ongeveer 9,5m ten 
noordwesten van eenheid CIX. Hier werden 4 pre –podzol putten (K27 –K30) en 1 
houtskoolstructuur (K23) aangetroffen.  

- Eenheid CXI: bevindt zich bovenop de zandrug, direct ten noorden van CX en omvat 1 
pre –podzol put (K25) en 1 houtskoolstructuur (K24).  

- Eenheid CXII: ligt bovenaan de zandrug, op ongeveer 8,5m ten noorden van CXI. 
- Eenheid CXIII: bevindt zich op de top van de zandheuvel, op 4m ten noorden van CXII. 
 
Ten slotte kon aangetoond worden dat de verticale verspreiding vrij beperkt is gebleven36

Bovenop de duin is echter een volledig ander beeld merkbaar. Hier is het materiaal 
voornamelijk verspreid binnen de B3 –horizont, over een interval van 15cm. De verspreiding 

. Het 
merendeel van de artefacten (> 1cm) werd verspreid teruggevonden in de A2 –horizont, 
binnen een interval van 10cm. Slechts een kleine hoeveelheid materiaal kende een 
verspreiding tot 15cm diep. De verspreiding bleef dus beperkt tot aan de B2h –horizont. Het 
kleinere materiaal (< 1cm) kende echter een diepere penetratie tot in de B2h- en in sommige 
gevallen tot in de B3 –horizont. Indien men het geheel aan materiaal in beschouwing neemt (> 
en < dan 1cm) dan zien we dat de verspreiding van de artefacten ongeveer 30cm bedraagt. 

                                                 
36 Voor de analyse van de verticale verspreiding werd vooral gekeken naar de eenheden in de depressie. Hier is 
de podzol, in tegenstelling tot de duinen, wel goed bewaard gebleven, waardoor we een duidelijker beeld krijgen 
van de positie en verspreiding van het materiaal.  
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volgens artefactengrootte is hier niet duidelijk. Dit is mogelijk te wijten aan allerlei recente 
fenomenen, die de duintop volledig verstoorden. 
De putstructuren hebben tevens een zeer verschillende verspreiding. Structuren K4, K16, K17 
en K40 vertonen een verspreiding over de volledige diepte van de put. In deze structuren is 
tevens geen verspreiding naar gelang grootte merkbaar. Structuren K13 en K14 vertonen 
daarentegen een beperkte verspreiding in het bovenste gedeelte van de put. Hier is wel een 
verdeling van de artefacten volgens grootte merkbaar. Deze laatste structuren kunnen daarom 
mogelijk geïnterpreteerd worden als pre –depositionele boomvallen, waarbij het materiaal 
zich nog in situ bevindt. 
 

12.2 Datering 
 
Op de site werden in totaal 10 stalen genomen, waaronder houtskool en verbrande 
hazelnootschelpen, voor AMS –datering. De bedoeling was de relatie en chronologie tussen 
de verscheidene concentraties te achterhalen en de relatie tussen de concentraties en 
aanwezige structuren te verduidelijken. 
 
- eenheid CVI (structuur K16): 9150 ± 100 BP 
- eenheid CII2: 9130 ± 170 BP 
- eenheid CVII (structuur K14): 9120 ± 120 BP 
- eenheid CI: 9110 ± 65 BP 
- eenheid CII1: 9100 ± 130 BP 
- eenheid CV2: 9000 ± 190 BP 
- eenheid CX: 8920 ± 130 BP 
- eenheid CX (structuur K23): 8920 ± 100 BP 
- eenheid CVI (structuur K16): 8700 ± 100 BP 
- eenheid CX (structuur K23): 7700 ± 100 BP 
 
De eerste 7 dateringen werden uitgevoerd op verbrande hazelnootschelpen. De laatste 2 
dateringen zijn afkomstig van houtskoolmonsters. Verscheidene elementen wijzen erop dat de 
houtskooldata en hazelnootdata niet met elkaar te correleren zijn. De verschillende data van 
de hazelnootschelpen kunnen mogelijk als 1 seizoenale of als verscheidene, opeenvolgende 
occupaties beschouwd worden. Dit is bij de houtskooldata niet mogelijk.  
De onderzoekers plaatsen de algemene datering tussen 8190 tot 7980 BC en mogelijk iets 
breder tussen 8400 en 7700 BC. 
 

12.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de periode ’92 –’94 werden 3 campagnes op het touw gezet om de site op te graven. 
Gedurende deze campagnes werd een terrein van 887m² opgegraven en onderzocht, wat 
neerkomt op slechts 3% van de totale omvang van de site.  
In 1992 ging de eerste prospectiecampagne van start, waarbij 4 lange en smalle sleuven (51m 
x 1,5m) werden uitgezet over een oppervlak van ongeveer 1000m². Tijdens deze campagne 
werd de bodem droog gezeefd door middel van 5mm mazen. In 1993 en 1994 werden 2 
bijkomende sleuven onderzocht. De sleuf van 1993 had tot doel de topografische positie van 
de site te achterhalen. 
Tijdens de campagne van 1992 werd ervoor geopteerd de vondsten driedimensionaal te 
registreren. Maar omdat de opgravingen enkel mogelijk waren tijdens de zomer, als gevolg 
van de hoge grondwatertafel en de vernieling van de site vlug naderde, werd vanaf 1993 
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besloten om de vondsten niet meer apart te registreren, maar om het sediment te onderzoeken 
per 0,25m² en nat te zeven door middel van 2mm mazen. Bovenop de duin werd de bodem 
verwijderd in artificiële lagen van 25cm over een oppervlak van slechts 200m². In de 
depressie, waar de stratigrafie goed bewaard was gebleven, werd ervoor geopteerd om de 
bodem te verwijderen per horizont. Nadat de A2 –horizont binnen de depressie volledig 
onderzocht en gezeefd was, werden de onderliggende B2h- en soms de B3 –horizont lokaal 
onderzocht op vondsten. 
In 1996 werd ten slotte een boorprogramma uitgewerkt, om zo de totale omvang en het 
uitzicht van de site te achterhalen. 
 

12.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
- Eenheid CI: had een ovaalvormige aflijning met een maximum diameter van 4,50m en 

bedroeg 16m². Binnen deze eenheid was een haardkuil (K1) aanwezig. 
- Eenheid CII: kan opgedeeld worden in 3 met elkaar verbonden clusters. De centrale 

cluster valt echter enigszins samen CII1 en ze worden daarom samen genomen.  
⋅ Eenheid CII1 beslaat een oppervlak van ongeveer 20,5m². Deze eenheid 

bestaat uit 2 aparte clusters: een oostelijke en een westelijke (14 -16m²) cluster. 
Mogelijk bevond zich hiertussen een haard.  

⋅ Eenheid CII2 is gedeeltelijk vernield, waardoor de totale omvang niet kan 
achterhaald worden. In totaal is deze concentratie bewaard over een oppervlak 
van 2,50m op 3m of ongeveer 8m². De aanwezigheid van een tamelijk hoog 
aantal verbrande artefacten en de brandvlek wijzen erop dat hier waarschijnlijk 
een haard aanwezig was.  

- Eenheid CIII: deze kleine, circulaire eenheid beslaat een oppervlak van slechts 4m².  
- Eenheid CIV: is circulaire concentratie met een diameter van 4,5m en beslaat een 

oppervlak van ongeveer 16m². In het zuidelijke deel is een haard aanwezig. 
- Eenheid CV: bestaat uit 3 subeenheden (CV1, CV2 en CV3). 

⋅ Eenheid CV1 is een smalle en ellipsvormige cluster van ongeveer 2,4m op 3m.  
⋅ Eenheid CV2 beslaat een oppervlakte van slechts 6m².  
⋅ Eenheid CV3 heeft een ellipsvorm en bedraagt ongeveer 3m op 2m.  

- Eenheid CVI: heeft een ellipsvorm en bedraagt ongeveer 4,35m op 4,85m. Mogelijk was 
er ten oosten van deze eenheid een andere, niet opgegraven concentratie aanwezig. 

- Eenheid CVII: heeft een onregelmatige ellipsvorm en bedraagt 11m². Binnen de 
concentratie waren mogelijk 2 haarden aanwezig, op ongeveer 1,50m van elkaar.  

- Eenheid CVIII: ellipsvormige eenheid van ongeveer 3,5m op 2,6m.  
- Eenheid CIX: bevindt zich bovenop de zandrug. De concentraties bovenop de zandrug 

zijn, gezien de slechte bewaring van de podzol, vaak slechts gedeeltelijk opgegraven.  
- Eenheid CX: heeft een onregelmatige, sikkelvormige aflijning en bedraagt ongeveer 9m 

op 5,5m. Het eerder grote oppervlak van de eenheid, evenals de aanwezigheid van 2 
aparte clusters aan verbrand materiaal, wijst er mogelijk op dat deze concentratie 
oorspronkelijk bestond uit 2 clusters, die tegenwoordig niet meer van elkaar te 
onderscheiden zijn.  

Ten slotte werden eenheden CXI, CXII en CXIII, alle drie gelegen op de duin, slechts 
gedeeltelijk opgegraven. Concentratie CXII bevatte waarschijnlijk een haard. 
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12.5 Het archeologische materiaal37

12.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Het merendeel van het archeologische materiaal is vervaardigd uit silex (98,11%). Het gaat 
hierbij meestal om eerder inferieure, bruine silexsoort, afkomstig van knollen met vele 
vorstinwerkingen en met een dunne, gerolde cortex. Deze silex werd hoogstwaarschijnlijk 
lokaal verzameld, meer bepaald in de buurt van Sint –Gillis –Waas en Kemzeke. 
Daarnaast werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (0,38%). 
Ongeveer 147 artefacten of 90% van alle vondsten uit Wommersomkwartsiet zijn afkomstig 
van concentratie CII1. De aanwezigheid van kernen en verfrissingproducten binnen deze 
eenheid wijst erop dat dit de enige concentratie is waar Wommersomkwartsiet werd bewerkt. 
Ten slotte werd op de site nog kwartsiet van Tienen gebruikt (1,51%). Deze materiaalsoort 
wordt voornamelijk aangetroffen op de zandrug en langs de noordelijke rand van de 
depressie, in concentraties CVII, CIX en CX, en wordt dus duidelijk gescheiden van het 
Wommersomkwartsiet. De aanwezigheid van afslagproducten wijst erop dat, hoewel het 
tamelijk rudimentair was, het kwartsiet van Tienen tevens op de site werd bewerkt. 
Verscheidene artefacten vertonen tevens vorstscheuren en patina, anterieur aan de debitage. 
Sporen van verbranding zijn ongeveer merkbaar op 13,50% van de totale lithische industrie, 
hoewel er grote verschillen merkbaar zijn tussen de concentraties onderling. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 308 kernen en kernfragmenten ingezameld. Kernen met 1 slagrichting zijn 
het sterkst vertegenwoordigd (159 ex.) en vormen meer dan de helft van alle kernen. 
Daarnaast werden 53 kernen met 2 tegengestelde en 27 kernen met 2 kruisende slagrichtingen 
aangetroffen, evenals 8 kernen met 3 slagvlakken en 11 kernen met meerdere slagvlakken. 
Ten slotte werden onder de kernen nog 7 onregelmatige kernen, 39 onbepaalde fragmenten en 
4 voorbereide kernen onderscheiden. 
Verfrissingproducten zijn eerder gering aanwezig (115 ex.), wat wijst op de eerder beperkte 
herbewerking van de kernen. Onder het verfrissingmateriaal werden slechts 13 kerntabletten 
en 6 kernrandafslagen aangetroffen. Kernrandklingen waren iets frequenter (72 ex.). 
De debitage was voornamelijk gericht op de productie van onregelmatige microklingen en 
wijst op de toepassing van de Coincy –stijl. Naast talrijke (micro)klingen en afslagen werden 
op de site tevens een grote hoeveelheid chips en (micro)chips aangetroffen.  
Ten slotte werden 127 kerfresten, 3 kloppers, 28 stekerafslagen, 31 geretoucheerde chips, 52 
artefacten met gebruiksretouche en een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken gevonden.  
 
Verder werden op de site nog stenen fragmenten aangetroffen, die duidelijk gemodificeerd 
waren. Het betreft hier voornamelijk fragmenten met een geglad oppervlak of sporen van 
percussie. Daarnaast werden ook 2 kleine afslagen in zandsteen ingezameld. Het merendeel 
van deze fragmenten (6 ex.) is afkomstig uit de zuidelijke depressie. De onderzoekers 
definiëren deze voorwerpen als zogenaamde ‘plaquettes usées’, die gebruikt werden voor het 
polijsten of afronden van benen en houten artefacten.  
 

                                                 
37 Om een algemeen overzicht te krijgen, zal het materiaal afkomstig van de verschillende concentraties in de 
algemene bespreking van de site samen genomen worden. In de tabellen zal het materiaal echter per eenheid 
besproken worden, waardoor een beeld per cluster- of eenheidniveau kan geraadpleegd worden.  
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12.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 42.939 artefacten opgegraven, waaronder slechts 526 werktuigen. Dit levert 
een percentage op van 1,22%. 
 
De algemene werktuigensamenstelling bestaat uit volgende elementen: 
Schrabbers vormen een belangrijke categorie werktuigen op de site. In totaal werden over de 
verscheidene eenheden 87 exemplaren ingezameld, wat een percentage oplevert van 16,53%. 
Het merendeel van de schrabbers werd ingezameld in eenheden CII1 (53 ex.) en CII2 (9 ex.). 
Hieronder bevonden zich 10 klingschrabbers, waarvan 3 korte, 1 lange en 6 gebroken 
exemplaren, 8 dubbele schrabbers, 3 kleine eindschrabbers en 4 cirkel –of ovaalschrabbers. 
De categorie van de schrabbers wordt echter vooral gedomineerd door de eenvoudige 
afslagschrabbers (27 ex.) en de geretoucheerde afslagschrabbers (19 ex.). Ten slotte werden 
op de site nog 2 kernschrabbers ingezameld, evenals 1 boordschrabber, vervaardigd op een 
vorstafslag en 13 onbepaalde schrabberfragmenten, waarvan 5 verbrande. 
Geretoucheerde afslagen zijn slechts in beperkte mate aanwezig (29 ex.) en omvatten 8 
getande en 4 gekerfde afslagen, evenals 17 geretoucheerde exemplaren. 
Bekken en boren zijn tevens slechts gering aanwezig op de site. Er werden in totaal slechts 11 
exemplaren ingezameld, waarvan 7 afkomstig van eenheid CII2. 
Stekers vormen daarentegen wel een belangrijke groep (45 ex.) en werden vooral ingezameld 
in eenheden CI, CVI en CIX. Onder de stekers bevonden zich 5 tweeslagstekers, 7 
meervoudige stekers, 4 stekers op breuk, 7 stekers op afknotting, 4 dwarsstekers, 14 atypische 
exemplaren en 4 fragmenten. 
Geretoucheerde (micro)klingen (67 ex.) omvatten 8 afgeknotte (micro)klingen, evenals 3 
(micro)klingen met distale retouches en 14 (micro)klingen met regelmatige retouches, 
waaronder 5 exemplaren volledig en 9 exemplaren gedeeltelijk geretoucheerd op 1 boord. 
Verder werden nog 2 (micro)klingen met atypisch afgestompte boord, evenals 12 enkel 
gekerfde (micro)klingen, waarvan de helft slechts een lichte kerf vertoont, evenals 16 
(micro)klingen gebroken in en 10 exemplaren gebroken boven een kerf en 2 messen met rug. 
Ten slotte werden 1 pièce émoussée en 2 pièces esquillées aangetroffen.  
Microlieten vormen duidelijk de voornaamste werktuigencategorie. In totaal werden 244 
exemplaren ingezameld, wat een percentage oplevert van 46,39%. Het merendeel van de 
microlieten (185 ex. of 75,82%) is slechts fragmentarisch bewaard.  
Spitsen met niet –geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 66 exemplaren en 
vormen de belangrijkste microlietengroep. Onder deze categorie bevonden zich 46 spitsen 
met schuine afknotting, evenals 2 trapezoïdale spitsen, 16 spitsen met 1 afgestompte boord en 
ten slotte nog 2 spitsen met 2 afgestompte boorden. 
De tweepuntige microlieten zijn ook sterk aanwezig en vormen met hun 42 exemplaren de 
tweede belangrijkste groep microlieten. Deze groep omvatte 23 typische segmenten, 4 
asymmetrische segmenten, 1 breed segment, 9 atypische segmenten en nog 5 Sauveterre –
spitsen, waarvan 3 volledige exemplaren. 
De microklingen met afgestompte boord vormen slechts een beperkte categorie en omvatten 4 
smalle microklingen met afgestompte boord, 4 fragmenten van microklingen met afgestompte 
boord en 1 fragment van een microkling met afgestompte boord en afknotting. 
Driehoeken zijn, in tegenstelling tot voorgaande categorie, wel goed vertegenwoordigd (38 
ex.) en worden vooral gedomineerd door de ongelijkbenige exemplaren (27 ex.). Verder 
werden nog 5 gelijkbenige driehoeken, 1 Muge –driehoek en 5 fragmenten verzameld. 
Microlieten met vlakke retouches zijn heel beperkt aanwezig. Er werden slechts 3 exemplaren 
aangetroffen, waaronder 1 Maretakspits, 1 spits met afgeronde basis en vlakke retouches en 
ten slotte nog 1 spits met schuine basis en vlakke retouches.  
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Daarnaast konden nog 13 spitsen met geretoucheerde basis onderscheiden worden, waaronder 
11 Tardenoisspitsen, 1 spits met convexe en 1 spits met schuin geretoucheerde basis. 
Ten slotte werden nog 73 onbepaalde microlieten ingezameld, waaronder 72 fragmenten. 
 

12.6 Besluit 
 
Op de site kunnen aan de hand van de totale omvang van de eenheden en de samenstelling 
van het artefactenbestand 4 verschillende groepen onderscheiden worden.  
 

 Gemiddelde 
grootte (m²) 

Gemid. densiteit (0,25 
m²) 

Totaal aan 
artefacten 

Artefacten > 
1cm 

Werktuigenpercentage 
(%) 

Eenheden gelegen binnen de zuidelijke depressie 
CI 16 > 18 > 1308 >287  1.30 

CII1 20,5 97 10030 1343 1.15 
CII2 > 8 331 >11257 >1222 0.43 
CIII 4 14 223 45 0.45 
CIV 16 54 2938 612 1.12 
CV1 6 21 316 85 0.63 
CV2 6 16,5 397 126 0.25 
CV3 5 12 260 38 0.77 
CVI 16,5 49 4170 1173 1.68 
CVII 11 14 708 212 2.40 
CIII 7 17 764 140 0.79 

Eenheden gelegen op de flank van de afgeknotte zandophoging 
CIX ? >24 >2694 >1014 1.67 
CX ? >19 >2681 >898 1.57 
CXI ? >16 >1076 >381 1.30 

Figuur 1: beschrijving van de verschillende eenheden (naar Crombé P. 1998c, p. 52) 

 
Type 1: hoge densiteit eenheden 
 
Type 1 wordt gekenmerkt door een hoog aantal werktuigen, meestal variërend tussen 3000 en 
10000 artefacten. De grootte van de verschillende eenheden is gelijklopend en bedraagt 
meestal 16m². Eenheid CII1 is iets groter, als gevolg van de dumpingzone die grenst aan deze 
concentratie. Kenmerkend is ook de aanwezigheid van een ongestructureerde haard binnen 
iedere concentratie. Dit wordt onder andere aangetoond door de aanwezigheid van verbrande 
artefacten en verkoolde hazelnootschelpen. Binnen eenheden CI, CVI, CIX en CX werd 
tevens een haardkuil aangetroffen. De gevarieerde werktuigensamenstelling binnen deze 
eenheden wijst hoogstwaarschijnlijk op de uitvoering van diverse domestieke taken. 
Volgende eenheden behoren tot deze categorie: CI, CII1, CII2, CIV, CVI, CIX en CX. 
 
Type 2: lage densiteit eenheden 
 
De oppervlakte van deze eenheden is vaak tevens beperkt tot 4 -7m². Het totale aantal 
artefacten bedraagt meestal minder, of soms iets meer, dan 500 vondsten. 
 
Type 2 kan nogmaals onderverdeeld worden in 3 subgroepen: 
 
- Subtype 2.1 (eenheid CVII) 

Binnen deze eenheid is een ongestructureerde haard aanwezig, te vergelijken met de 
haarden binnen de eenheden met hoge densiteit. Deze concentratie onderscheidt zich van 
de hoge densiteit eenheden door de hoge frequentie aan werktuigen (2,4%) en de 
dominantie van microlieten. Aan de hand van de aanwezige werktuigen gaat men ervan 
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uit dat deze concentratie gebruikt werd voor een aantal specifieke activiteiten, waaronder 
het bewerken van gesteentes en het maken en herbewerken van de jachtuitrusting. 
 

- Subtype 2.2 (eenheid CV2) 
Deze eenheid wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een kleine haard en een 
beperkt aantal artefacten. Werktuigen ontbreken bijna volledig (0,25%). Deze elementen 
wijzen erop dat de eenheid gebruikt werd voor een zeer beperkte en gespecialiseerde 
activiteit. Mogelijk gaat het hier om een plek gebruikt om te roosteren. 
 

- Subtype 2.3 (eenheden CIII, CV1, CV3 en CVIII) 
De overblijvende concentraties worden gekenmerkt door een laag percentage aan 
werktuigen (< 8%), tamelijk veel verbrande artefacten (20 -35%) en de totale afwezigheid 
van verbrand organisch materiaal. 

 
De site wordt gedateerd tussen 8190 en 7980 cal. BC. Het is echter niet duidelijk indien de 
verschillende eenheden het gevolg zijn van 1 occupatie of indien ze meerdere malen bezocht 
werden. Op basis van de microlieten kan de site worden opgedeeld in 4 verschillende types: 
 
- Groep 1 (eenheden CI, CCI1 en CIV) 

Hier zien we een duidelijke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis. 
Tweepuntige microlieten zijn tevens sterk aanwezig. Samen met de voorgaande categorie 
vormen ze meer dan 80% van het totaal aan microlieten. Microklingen met afgestompte 
boord, driehoeken en spitsen met geretoucheerde basis zijn beperkt aanwezig (5 -7%). 
 

- Groep 2 (eenheden CII2 en CVI) 
Deze eenheden worden gekenmerkt door de dominantie van spitsen met niet –
geretoucheerde basis en ongelijkbenige driehoeken. Microklingen met afgestompte boord 
en spitsen met geretoucheerde basis zijn beperkt aanwezig (< 7%). Segmenten ontbreken. 
 

- Groep 3 (eenheid CIX) 
Binnen deze groep zijn vooral spitsen met geretoucheerde basis aanwezig (62%). 
Ongelijkbenige driehoeken zijn ook goed vertegenwoordigd, maar minder dan bij de 
voorgaande groep (25%). Ten slotte zijn hier ook segmenten aanwezig (12%). 
 

- Groep 4 (eenheid CX) 
Ongelijkbenige driehoeken vormen bijna de helft van alle microlieten. Spitsen met niet – 
geretoucheerde basis komen slechts beperkt voor (15%), evenals de spitsen met 
geretoucheerde basis. Deze eenheid is gedeeltelijk afgeknot en de aanwezigheid van 2 
haarden wijst er op dat de concentratie oorspronkelijk bestond uit 2 aparte eenheden.  
 

Het verschil binnen de artefactensamenstelling kan mogelijk een chronologische verklaring 
hebben. Indien we de samenstelling van de microlieten binnen de verschillende groepen 
analyseren kunnen we de concentraties ten opzichte van elkaar positioneren. De aanwezigheid 
van spitsen met niet –geretoucheerde basis wordt als het oudste kenmerk beschouwd. Deze 
spitsen worden vervolgens geleidelijk vervangen door segmenten en daarna door 
ongelijkbenige driehoeken en spitsen met geretoucheerde basis. Indien men deze redenering 
volgt, dan zou dit betekenen dat de site gedurende een lange, opeenvolgende periode is 
bewoond, waarbij de derde groep de oudste eenheden bevat, gevolgd door de eerste groep. De 
tweede en vierde groep zijn het jongst. 
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13 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
VINDERHOUTE –MOLENBRUG 

 

13.1 Algemene bespreking van de site 

13.1.1 Inleiding 
 
In de jaren ’70 ontdekte J. Semey tijdens een prospectievlucht enkele crop marks op een veld. 
Een daaropvolgende bodemprospectie toonde aan dat op het terrein restanten uit de IJzertijd 
aanwezig waren. Vervolgens werd een eerste onderzoekscampagne op het touw gezet in de 
periode oktober –november 1985. Tijdens dit onderzoek werden resten uit verschillende 
periodes ontdekt. Naast de eerder vermelde IJzertijdrestanten werden tevens sporen gevonden 
van Mesolithische, Neolithische en zelfs Romeinse aanwezigheid Om de omvang en het 
belang van de site verder te bepalen, werd tijdens de herfst en winter van 1985-1986 een 
prospectiecampagne georganiseerd. Uiteindelijk werd besloten de site daadwerkelijk op te 
graven tijdens twee campagnes in mei –juni en september 1986.  

13.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Vinderhoute –Molenbrug is gelegen in de provincie Oost –Vlaanderen, meer bepaald 
in het uiterste oosten van de gemeente Vinderhoute –Lovendegem. De exacte ligging wordt 
gegeven door volgende coördinaten: 51° 05’ 05” N.B. en 3° 37’ 22” O.L.  
De site zelf bevindt zich op een oost –west georiënteerde zandrug, die in het noorden en 
oosten wordt begrensd door de rivier de Oude Kale.  

13.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De archeologische site bevindt zich in feite op een soort kouter, in het uiterste oosten van de 
samenvloeiing van de Kale en de Meerbeek. De golvende zandrug waar de site op gelegen is, 
bestaat hoofdzakelijk uit lokale zandsoorten, afgezet tijdens het Tardiglaciaal. Deze gelige 
zandlagen worden in sommige zones doorboord door leemrijke concentraties en vormen op 
bepaalde plaatsen lagen tot 6 meter dik.  
 
De stratigrafie van de bodem kan als volgt beschreven worden: 

- hedendaagse, bruine ploeglaag. 
- onregelmatige, donkerbruine horizont. Deze laag heeft een gemiddelde dikte van 

ongeveer 10cm. Op sommige plaatsen zijn echter verdikkingen merkbaar tot 30cm. De 
verdikkingen kunnen verbonden worden met Gallo –Romeinse en IJzertijdvondsten. 

- Lichtbruine, zandige horizont. Deze horizont reikt gemiddeld tot 140cm of 160cm 
diep. Op sommige plaatsen wordt deze laag gekenmerkt door de aanwezigheid van 
kleifragmenten, verbonden door ijzer. Deze resten behoren toe aan een B -horizont. 
Op een diepte tussen de 50cm en 80cm vertoont deze horizont een donkerbruine laag 
van slechts enkele centimeters dik. Deze bruine laag werd gevormd door de migratie 
van kleipartikels, ijzer en humus.  

- Een leemrijke afzetting, die in het bovenste gedeelte gekenmerkt wordt door de 
migratie van klei- en ijzerpartikels. Deze laag wordt op sommige plaatsen doorbroken 
door andere structuren.  
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De horizontale verspreiding van het materiaal was duidelijk aflijnbaar, waardoor men 4 
concentraties kon onderscheiden. Twee eenheden, namelijk VM.1 en VM.2, werden volledig 
onderzocht. Ze bevatten respectievelijk 271 en 44 artefacten. VM.1 werd in het noordwesten 
verstoord door de aanwezigheid van een diepe put. Deze put was duidelijk recenter dan de 
concentratie en moet gesitueerd worden in de IJzertijd. De twee overblijvende eenheden 
VM.3 en VM.4 werden slechts gedeeltelijk onderzocht.  
 
De verticale verspreiding toont een ander beeld. Twee van hierboven vermelde eenheden 
(VM.1 en VM.3) worden verstoord door een putstructuur. Eenheid VM.1 wordt doorbroken 
door een put van 1,5m diep en met een diameter van 3m. Het archeologische materiaal is 
geconcentreerd in het centrale deel van de inzakking. De put bestaat voornamelijk uit een 
lichtkleurige en compacte zandlaag en bevat enkele mangaanconcentraties en in het centrum 
een accumulatie van ijzer en klei. Eenheid VM.3 vertoont tevens een putachtige inzakking 
met opnieuw dezelfde kenmerken als concentratie VM.1. De putstructuur is ook hier duidelijk 
afgelijnd. Deze structuren hebben een natuurlijke oorsprong en kunnen geïnterpreteerd 
worden als boomvallen. Het feit dat de kenmerken van deze structuren niet altijd even goed 
zichtbaar waren, is te wijten aan de ouderdom van de boomvallen. 
 

13.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voordat de eigenlijke opgraving werd aangevat, werd de volledige omgeving rond de site en 
de site zelf geprospecteerd. De talrijke maïssilo’s die zich in de omgeving bevonden, evenals 
de 50cm diepe sleuven die naast deze silo’s getrokken werden, konden bijkomende informatie 
bieden omtrent de archeologische sporen binnen de site. Tijdens de prospectiecampagne werd 
tevens een aanzienlijke hoeveelheid lithisch materiaal ingezameld. Het prospectieonderzoek 
toonde aan dat de Mesolithische vondsten zich voornamelijk concentreerden op de achterzijde 
en het bovenste deel van de kouter.  
Tijdens de eigenlijke opgraving werd de volledige site in twee sectoren onderverdeeld, die 
haaks gepositioneerd stonden op de Molenslagweg. Ten noorden van deze weg bevond zich 
sector A en ten zuiden bevond zich sector B. Vermits de site gekenmerkt wordt door de 
aanwezigheid van verschillende periodes, werd een aangepaste opgravingtechniek gebruikt. 
Eerst werd de ploeglaag weggehaald om de onderliggende IJzertijdresten te onderzoeken. 
Vervolgens werd de onderliggende zandlaag onderzocht op Mesolithische vondsten. Hiervoor 
werd met de schop telkens een laag afgehaald van 5cm tot 10cm dik. Daarna werden de zones 
waar men Mesolithische sporen verwachtte of kon onderscheiden verder en gedetailleerder 
onderzocht met het truweel. Eventuele vondsten werden driedimensionaal ingetekend.  
 

13.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kon men 4 lithische concentraties onderscheiden. Twee van deze eenheden (VM.1 
en VM.2) werden volledig onderzocht. De twee andere eenheden werden slechts gedeeltelijk 
opgegraven. Slechts één concentratie (VM.4) bevond zich in sector A. De andere 
Mesolithische eenheden werden allemaal in sector B teruggevonden. Het is duidelijk dat 2 
concentraties (VM.1 en VM.3) volledig verstoord zijn door een boomval. Het aanwezige 
lithische materiaal werd telkens geconcentreerd teruggevonden in het centrum van deze 
boomvallen. 
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13.4 Het archeologische materiaal  

13.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Hoewel het merendeel van de vondsten vervaardigd was uit silex, werden tevens enkele 
artefacten teruggevonden die gemaakt waren uit ftaniet (22) en Wommersomkwartsiet (23). 
Onderzoek toonde aan dat de Mesolithische mens gebruik maakte van kleine silexknollen van 
zeer variabele kwaliteit.  
De totale lithische assemblage bestaat uit 1028 vondsten. Verschillende artefacten, namelijk 
8,6% van het totaal aan materiaal, vertonen sporen van verbranding.  
 
De lithische industrie op de site ziet er als volgt uit: 
De meeste kernen vertonen een uitgeput stadium, wat wijst op de volledige exploitatie van de 
silex. Kernen met meerdere slagrichtingen komen het frequentst voor, gevolgd door kernen 
met twee tegengestelde slagrichtingen en unipolaire kernen. Deze laatste groep vertoont 
dikwijls een piramidale vorm.  
Onder de kernverfrissingproducten zijn de kernrandklingen goed vertegenwoordigd. Andere 
categorieën komen slechts in beperkte mate voor.  
De afslagen en fragmenten van afslagen zijn sterk aanwezig binnen de lithische industrie en 
vormen ongeveer 68% van het totaal aan materiaal. Daarnaast werden tevens 145 
(micro)klingen en fragmenten ontdekt. De meeste (micro)klingen vertonen een onregelmatige 
vorm. Ten slotte werden binnen de lithische assemblage nog proximale gedeeltes van 3 
kerfresten gevonden, evenals 4 stekerafslagen.  

13.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 109 werktuigen ingezameld. Dit levert een percentage op van 10,6% . Deze 
frequentie aan werktuigen ligt tamelijk hoog in vergelijking met de overige vindplaatsen. 
 
De schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd op de site met een gemiddeld percentage 
van bijna 23%. Schrabbers op afslag komen het frequentst voor. Andere groepen komen 
tevens voor maar in veel mindere mate. Er werd bijvoorbeeld slechts 1 dubbelschrabber 
gevonden. Beide boorden van deze schrabber waren zodanig bewerkt dat de retouches bijna 
volledig rondgingen en zo praktisch een cirkelschrabber vormden. Daarnaast werden nog 3 
getande schrabbers, 4 klingschrabbers, 1 kernschrabber en nog 1 fragment van een schrabber 
gevonden. Ten slotte werd op de site nog 1 boordschrabber ingezameld.  
Stekers zijn ook tamelijk goed gerepresenteerd binnen de assemblage. Op de site werden 
verschillende soorten stekers teruggevonden, waaronder 3 stekers op afknotting, 2 stekers op 
schuine breuk, 1 meerslagsteker en ten slotte 4 verder ondefinieerbare stekers. 
Op de site werd tevens 1 Montbani –kling en 6 boren opgegraven.  
Ten slotte werden onder de gemene werktuigen nog enkele geretoucheerde (micro)klingen en 
afslagen gevonden, namelijk: 3 (micro)klingen en 1 afslag met afgestompte boord(en), 7 
(micro)klingen met gekerfde boord, 1 getande afslag, 2 afgeknotte (micro)klingen en nog 11 
geretoucheerde klingen en afslagen.  
Microlieten vormen echter de voornaamste werktuigencategorie (28,5%). Deze groep kan 
verder onderverdeeld worden in volgende subgroepen: 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis komen het frequentst voor en omvatten quasi 
uitsluitend spitsen met één afgestompte boord. Het gaat hier meestal om langwerpige spitsen.  
Onder de spitsen met geretoucheerde basis komt 1 Tardenoisspits voor en 2 spitsen met 
geretoucheerde basis.  
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De geometrische microlieten komen maar in miniem aantal voor op de site en worden slechts 
vertegenwoordigd door enkele segmenten en 3 driehoeken.  
Verder werden nog enkele werktuigen gevonden waarvan de toeschrijving tot de microlieten 
onzeker blijft. Er werd onder andere een fragment van een microkling teruggevonden met 
schuin afgestompte boord. Dit werktuig kan mogelijk beschouwd worden als een symmetrisch 
trapezium. De slechts lichte bewerking van de boord doet echter twijfels rijzen. Daarnaast 
werd nog een werktuig ontdekt met vlakke retouches. Het gaat hier mogelijk om een 
maretakspits, maar ook deze toewijzing blijft onzeker. 
 

13.5 Besluit 
 
De aanwezigheid van tamelijk grote hoeveelheden stekers en klingen met afgestompte boord 
zou kunnen beschouwd worden als een overblijfsel van het Epi –Paleolithicum. De volledige 
assemblage moet echter duidelijk als 1 geheel beschouwd worden en dient daarom gesitueerd 
te worden binnen het Mesolithicum. 
Volgens de classificatie van Vermeersch38

Gob

 behoort de site tot de “Neerharen Groep”. 
Typerend voor deze groep is de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis, 
evenals de aanwezigheid van microklingen met afgestompte boord en driehoeken. De site van 
Vinderhoute –Molenbrug wordt echter gekenmerkt door de aanwezigheid van segmenten en 
het relatief beperkte voorkomen van microklingen met afgestompte boord. 

39

                                                 
38 VERMEERSCH P.M. 1984, 181-193. 

 daarentegen wijst de site toe aan het Epi –Ahrensburgiaan. Hij verwijst hiervoor naar 
de sites van Sougné en Hodainry. De grote aanwezigheid van stekers, evenals de dominantie 
van spitsen met niet –geretoucheerde basis zijn typerend voor deze sites. 

39 GOB A. 1984, 195-210.   
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14 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE ZONHOVEN – 
“DE HOLSTEEN” 

 
14.1 Algemene bespreking van de site 

14.1.1 Inleiding 
 
De site “De Holsteen” is voornamelijk bekend omwille van de grote zandsteenblokken die 
reeds in de 19e

Hoewel al in 1862 de eerste publicaties en hypotheses verschenen omtrent De Holsteen, werd 
een eerste opgraving van het terrein pas ondernomen in 1922. Tijdens deze eerste opgraving 
legden Hamal –Nandrin en Servais de gesteentes over een oppervlak van 5m op 4m bloot. 
Daarbij werden rond de gesteentes enkele sleuven getrokken om de omliggende bodem te 
onderzoeken. Dit onderzoek concentreerde zich voornamelijk op de zandsteenbrokken en 
leverde slechts enkele silexafslagen op.  

 eeuw op het terrein ontdekt werden. 

Een tiental jaar later werd een nieuwe opgraving gestart door de Fraters van het Sint –Jan 
Berchmansgesticht te Zonhoven. Deze opgraving concentreerde zich opnieuw op het 
blootleggen van de steenblokken. Tijdens dit onderzoek werden slechts 3 vuursteensplinters 
en 1 ronde steen, waarschijnlijk een hamersteen, aangetroffen. 
In 1967 werd het volledige terrein van bijna 1,5ha rondom De Holsteen beschermd, waarbij 
alle opgravingen op en rond het terrein verboden werden. Naar aanleiding van een aantal 
ongeoorloofde opgravingen rond het terrein in 1986, kreeg de K.U. Leuven de toestemming 
om de site in 1987 opnieuw te onderzoeken en op te graven. Deze onderzoekscampagne 
bracht een aantal nieuwe elementen aan het licht, die in dit verslag zullen besproken worden. 

14.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site “De Holsteen” is gelegen in het oosten van de gemeente Zonhoven, in de provincie 
Limburg. De vindplaats is gelegen op een heuveltje en bevindt zich op ongeveer 4,5m boven 
de directe omgeving.  
Kadastraal bevindt de site zich op de percelen sectie D 84b en c en gedeeltelijk 83b.  
Het heuveltje waarop de site zich bevindt, wordt in het oosten begrensd door de alluviale 
vlaktes van de Slangbeek en Roosterbeek. Ten zuiden van De Holsteen ligt de westelijke rand 
van het Kempense Plateau.  

14.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De opgraving van 1987 toonde aan dat het merendeel van de bodem op het terrein tot een 
tamelijk grote diepte verstoord was. 
Men trof in de recente humuslaag en de bouwvoor grove, wit –gele of gevlekt grijze zanden 
van tertiaire oorsprong. Tot 1m of 1m30 onder het loopvlak zijn deze zanden op bepaalde 
plaatsen verstoord en vergraven. Naast de verschillende gevlekte elementen, werden ook veel 
sporen van bioturbatie en recent afval ontdekt. Kenmerkend is tevens het ontbreken van 
ontwikkelingen van het bodemprofiel. De talrijke verstoringen zijn het sterkst merkbaar in de 
onmiddellijke nabijheid van de polijststeen. Deze verstoringen zijn onder andere het gevolg 
van de verschillende opgravingen die plaats vonden op het terrein aan het begin van de vorige 
eeuw. Hierbij werd op sommige locaties zeer diep gegraven om de polijststeen bloot te 
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leggen. Deze uitgravingen werden later gebruikt om afval in te dumpen, waardoor de 
stratigrafie tegenwoordig niet meer identificeerbaar is. Hierdoor is het onmogelijk met 
zekerheid te bepalen indien het materiaal homogeen is. De onderzoekers konden wel met 
tamelijk grote zekerheid bevestigen dat het sediment waarin het materiaal zich bevindt wel 
degelijk de oorspronkelijke bodem van de site is. 
 

14.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgraving op “De Holsteen” liep van 2 oktober tot 6 november 1987 en was vooral gericht 
op het verder onderzoek van de onmiddellijke omgeving van het zandsteenblok, dat door 
Hamal –Nandrin en Servais als polijststeen bestempeld werd. Hiertoe werden 4 sleuven en 
een achttal proefkwadranten uitgezet rondom de steen. Om al het materiaal te recupereren en 
om de verspreiding ervan te bepalen, werd de bodem afkomstig uit de sleuven en 
proefkwadranten apart gezeefd en bewaard. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een 
motorzeefinstallatie met maaswijdte van 5mm. Er werd tevens een monster van ongeveer 
20kg gehaald uit sleuf II. Dit monster werd gezeefd gebruik makende van 1mm mazen om zo 
eventuele chips te kunnen recupereren. De podzolbodem in het zuidoostelijk deel van sleuf III 
werd bovendien met het truweel afgegraven om kleine debitageresten te verzamelen. Gezien 
de verstoorde omstandigheden van de bodem kon geen materiaal in situ worden verzameld en 
werd al het materiaal verkregen via zeven. 
Op de site werden uiteindelijk 108 prehistorische artefacten, evenals een deel middeleeuwse 
en post –middeleeuwse vondsten aangetroffen. De meeste vondsten werden ingezameld in de 
sleuven, in de onmiddellijke nabijheid van de polijststeen. Het merendeel van de 
proefkwadranten leverde ook slechts een kleine hoeveelheid materiaal, wat erop duidt dat de 
vondsten in een tamelijk grote zone rond de steen verspreid waren.  
Tijdens de ongeoorloofde opgravingen van 1986 aan de grens van het terrein werd tevens een 
kleine hoeveelheid materiaal aangetroffen. Dit wijst er mogelijk op dat de site een groter 
oppervlak besloeg dan dat tot nu toe werd opgegraven. 
 

14.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Vermits het onderzoek zich concentreerde rond de onmiddellijke omgeving van de 
polijststeen is zeer weinig geweten over de precieze omvang van de site. De zware 
verstoringen in de bodem maken het onmogelijk om eventuele concentraties te onderscheiden.  
 

14.4 Het archeologische materiaal 

14.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal40

 
 

In totaal werden 108 artefacten aangetroffen tijdens de opgraving. Alle vondsten waren 
vervaardigd uit silex. Op de site werden verschillende vuursteensoorten gebruikt, die zeer 
divers waren qua kleur en kwaliteit. Een grijze tot lichtbruine, waarschijnlijk lokale silexsoort 
werd het meest aangetroffen.  
Ongeveer de helft van de artefacten vertoont nog sporen van cortexresten, die erop wijzen dat 
men voornamelijk sterk gerolde knollen gebruikte.  
                                                 
40 Het materiaal dat verzameld werd tijdens het fijn zeven (chips) werd niet in de tabellen opgenomen.  
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Op de site werden verschillende klingen en klingenfragmenten aangetroffen. Eén kling valt 
echter op in de assemblage door zijn grootte en regelmatige vorm. Deze kling werd tevens 
vervaardigd uit een silexsoort die zeer frequent gebruikt werd op de nabijgelegen site van 
Zonhoven –Kapelberg. De andere (micro)klingen op de site zijn daarentegen meestal niet 
verzorgd qua debitage. Afslagen en fragmenten van afslagen zijn zeer sterk aanwezig. 
Daarnaast werden nog enkele kernvernieuwingproducten, evenals een aantal schilfers 
teruggevonden tijdens de opgraving.  

14.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site kon men 7 werktuigen onderscheiden. Dit levert een percentage op van 6,48%. 
 
Hoewel het aantal werktuigen eerder beperkt is, zien we toch een variatie. 
Onder de werktuigen trof men verscheidene gemene werktuigen aan, waaronder 1 
fragmentaire eindschrabber, waarschijnlijk een fragment van een eindschrabber op kling. 
Daarnaast werden nog 3 gekerfde en geretoucheerde artefacten, meer bepaald 1 gekerfde 
mantelkling, 1 distaal geretoucheerde afslag en 1 gekerfde afslag gevonden. Ten slotte werd 
onder de gemene werktuigen nog 1 atypische steker aangetroffen.  
Men tevens enkele microlieten onderscheiden in het werktuigenbestand, meer bepaald 1 
fragment van een microkling met afgestompte boord en een spits met steil afgestompte boord 
en niet -geretoucheerde basis. 
Merkwaardig was tevens de vondst van een tweezijdig bewerkt voorwerp. Hoewel het hier 
om een fragment gaat, kan men dit voorwerp mogelijk als een voorgekapte bijl of beitel 
definiëren. Er werden echter geen sporen van polijsten aangetroffen op het werktuig. 
Ten slotte werd nog een afslag of schilfer van een gepolijst voorwerp teruggevonden. Deze 
zeer kleine afslag werd uit een vreemde silexsoort vervaardigd, die normaal niet op de site 
voorkwam en kon door de onderzoekers nog niet precies geplaatst worden.  
Ten slotte werden nog een 30-tal schilfers gerecupereerd in het gezeefde monster.  
 

14.5 Besluit 
 
De typologische kenmerken van de werktuigen, evenals de gebruikte steensoort wijzen erop 
dat de site van Zonhoven –De Holsteen hoogstwaarschijnlijk te plaatsen is in het Vroeg –
Mesolithicum. De microkling met afgestompte boord en spits met niet -geretoucheerde basis 
doen dergelijke datering vermoeden.  
Vermits het materiaal echter over een groot oppervlak en in zeer verstoorde contexten 
verzameld werd, blijft men onzeker over de homogeniteit van de lithische assemblage.  
Maar omdat de onderzoekers met tamelijk grote zekerheid kunnen stellen dat de verstoorde 
bodem rond de polijststeen niet van elders afkomstig is, kan men de zone rond de polijststeen 
als de eigenlijke Mesolithische occupatiezone beschouwen. 
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15 DE VROEG – TOT MIDDEN – MESOLITHISCHE 
SITE FREYR –ABRI DU PAPE 

 

15.1 Algemene bespreking van de site 

15.1.1 Inleiding 
 
De site van l’Abri du Pape werd eind jaren ’80 ontdekt door speleoloog en prospectie –
archeoloog Philippe Lacroix tijdens één van zijn expedities op de Freyr –klif. Volgend op 
deze ontdekking voerde Lacroix in 1988 enkele prospectieboringen uit achteraan in de grot. 
De resultaten leverden interessante informatie op. Lacroix ontdekte de aanwezigheid van een 
zeer rijke stratigrafie met sporen uit verschillende periodes, namelijk de Middeleeuwen, 
Romeinse periode, IJzertijd, Neolithicum en ten slotte het Mesolithicum. Hierop volgend 
werden enkele onderzoekscampagnes gestart. Het eerste daadwerkelijke onderzoek startte in 
1989-1990 onder leiding van de ‘Service de Préhistoire de l’Université de Liège’ en S.O.S. 
Fouilles. Deze opgraving werd geleid door Otte en Léotard. Zij onderzochten de jongste lagen 
die tijdens de prospectie van Lacroix ontdekt waren. In 1994 werden de weinig artefactrijke 
onderste lagen verder onderzocht door de Luikse universiteit en López Bayón. Ten slotte 
werden enkele overblijvende lagen uit het Neolithicum en de lagen uit het Mesolithicum 
opgegraven in de periode 1993-1994 door de universiteiten van New Mexico en Luik, onder 
leiding van Straus.  

15.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site van l’Abri du Pape bevindt zich aan de basis van de zogenaamde ‘Rochers de Freyr’, 
in de provincie Namen. Deze grot is gelegen tussen de dorpen Falmignoul en Anseremme, op 
het grondgebied van de gemeente Dinant. De exacte ligging wordt gegeven door volgende 
coördinaten: 4° 53’ 30” O.L. en 50° 13’ 10” N.B. 
De grot, waarin de site zich bevindt, is gelegen op de rechteroever van de Maas op ongeveer 
100m boven de zeespiegel. De site bevindt zich op slechts 7km stroomopwaarts van de Franse 
grens en is gelegen in de nabijheid van de samenvloeiing van de Lesse en Maas.  

15.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere 
verstoringen41

 
 

Tijdens de opgravingcampagne van 1993 werd de zuidelijke helft van zones L20-21, M-N21, 
evenals de noordelijke helft van zone M20 en de zuidelijke helft van zone N20 onderzocht. 
Deze zones beslaan elk een oppervlak van 1m² en vertonen volgende stratigrafische sequentie: 

- Laag 20: grijsachtige slibrijke laag, doorboord door enkele hoekige grindpartikels en 
kalksteenbrokken. Deze laag bevatte veel asresten, evenals houtskool, lithisch 
materiaal en faunaresten. 10 -70 cm dik. 

                                                 
41 Om de stratigrafie goed te kunnen onderzoeken werd een onderzoeksleuf getrokken door de site, die omwille 
van haar omvang en ingewikkelde samenstelling in verschillende fases en in diverse zones onderzocht werd. 
Vermits de grot een zeer rijke gelaagdheid heeft, zal ik de bespreking van de stratigrafie volgens de diverse 
zones, zoals die ook door Straus gebruikt werd, behouden.  
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- Laag 21: laag met geel –beige grindpartikels en slib. Op sommige plaatsen was deze 
laag volledig steriel. Over het algemeen was dit niveau arm aan vondsten. 10-70cm. 

- Laag 22: gelige tot beige klei –sliblaag met grote hoekige grindpartikels en –brokken. 
Op sommige plaatsen was as en houtskool aanwezig. Rijk aan vondsten. 5 -20cm. 

- Laag 23: laag met fijne, afgeronde grindpartikels. In deze laag was geen slib 
aanwezig. Arm aan archeologisch materiaal. 10 -25cm dik. 

- Laag 24: sliblaag met grote, hoekige grindpartikels en –platen. Archeologisch steriel. 
10 -45cm dik.  

- Laag 25: klei –sliblaag met grindpartikels en keien. Archeologisch steriel. 30 -45cm. 
- Laag 26: klei –sliblaag met minder grindpartikels, maar met grotere brokken. 

Archeologisch steriel. Minstens 125cm dik. 
 
Bovendien werden in laag 20, 21, 22 en 24 diverse lenzen ontdekt. Er werden tevens enkele 
verstoringen, veroorzaakt door knaagdierburchten, opgemerkt in lagen 24-25. Hoewel op 
sommige plaatsen migraties van materiaal waarneembaar zijn, zijn de archeologische lagen in 
deze zones goed bewaard. We kunnen immers duidelijke horizontale en verticale associaties 
bemerken tussen de artefacten en dierenresten enerzijds en resten van haarden anderzijds. 
Tijdens het stratigrafisch onderzoek werd duidelijk dat laag 20 een aparte laag vormt, die zeer 
goed te onderscheiden valt van de onderliggende Mesolithische lagen 21 en 22.1. Dit wordt 
bevestigd door de dateringen, die een hiaat van ongeveer 1000 jaar aantonen tussen laag 20 en 
de onderliggende lagen. Laag 21 -22.1 moet beschouwd worden als een zeer korte 
opeenvolging van verschillende bewoningsfasen die allemaal te dateren zijn rond 8.800BP.  
 
In 1994 werd de campagne verder gezet en werd zone O20 -21 nabij de helling opgegraven, 
evenals de zuidelijke helft van zone L20 -21 en zone K-J/20 -21 in de grot zelf. De 
stratigrafische sequentie van zone O20-21 nabij de helling ziet er als volgt uit: 

- Laag 18: deze laag behoort in feite nog tot het Neolithicum. De laag had een dikte van 
ongeveer 1m en bevond zich meteen boven de eigenlijke Mesolithische laag (laag 20). 
Laag 18 bestond uit een compacte sliblaag, vermengd met grind en neergevallen 
brokstokken. De laag was quasi steriel. 

- Laag 20: bestaat hoofdzakelijk uit een sliblaag, vermengd met grind. Op sommige 
plaatsen was veel archeologisch materiaal aanwezig. 

- Laag 21: beige grindzandlaag met talrijke grote brokstukken. 
- Laag 22: donkergrijze grindzandlaag. 

Vermits deze zone zich in de nabijheid van de helling bevond, kan men aannemen dat de 
verschillende lagen hier niet uit nederzettingsmateriaal bestonden, maar eerder een 
opeenhoping waren van erosie- en dumpingmateriaal. Lagen 20, 21 en 22 waren de enige 
lagen die in deze zone nog enigszins duidelijk zichtbaar waren. Het onderzoek werd gestopt 
aan laag 23, die praktisch steriel was. 
 
De achterkant van de grot leverde wel een interessantere stratigrafie op die duidelijk het 
gevolg was van menselijke occupatie. De stratigrafische sequentie in zones L-I/19-20 kan als 
volgt omschreven worden: 

- Laag 20: lichtgekleurde, grijsbruine aslaag met grindpartikels. Rijk aan archeologisch 
materiaal. Hier werden tevens een aantal faunaresten gevonden. 

- Laag 20.1: losse, beige verzameling van neergevallen brokstukmateriaal. Bevat enkele 
culturele resten. 

- Laag 21: 5cm tot 8cm dunne laag, met minder grind en met grote brokstukken 
bovenaan de laag. Quasi steriel. 
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- Laag 22: grijs –beige laag bestaande uit klei en grind, met af en toe asrijke vlekken. 
Geen archeologisch materiaal. De laag bevatte wel 2 duidelijke lenzen, waarvan 1 rijk 
was aan vondsten. Het gaat hier mogelijk om een ‘cache’ of inzakking. 

- Laag 23: geelbruine klei –sliblaag met grindpartikels. Hier werden slechts enkele 
vondsten gedaan, waarschijnlijk afkomstig uit de bovenliggende laag of lenzen.  

Aan de achterzijde van de grot waren verder geen bijkomende lagen zichtbaar. De grotbodem 
bevindt zich hier onmiddellijk onder laag 23, in tegenstelling tot andere delen van de grot, 
waar nog andere onderliggende lagen (laag 24 -26) te onderscheiden waren. 
 

15.2 Datering 
 
De onderzoekers dateerden diverse materialen afkomstig uit verschillende lagen. Dateringen 
afkomstig uit de bodem van laag 18 (Neolithische laag) wijzen op een positionering van het 
materiaal in het Midden –Neolithicum. 
Daarnaast werden 4 AMS –dateringen uitgevoerd op Mesolithische lagen 20, 21, 22 en 22.1. 
De datering van het materiaal afkomstig uit het bovenste gedeelte van laag 20 wijst op een 
hiaat van 3.400 jaar tussen de laatste Mesolithische fase (laag 20) en vroegste Neolithische 
(laag 18) fase. Laag 19 ontbrak in de zone waar de dateringen werden uitgevoerd. Analyse 
van de dateringen van de 4 Mesolithische lagen geeft volgend beeld: 
 

- laag 22.1: Vroeg –Mesolithicum, namelijk tussen 7.933 en 7.602 cal. BC . 
- laag 22: Vroeg –Mesolithicum, namelijk tussen 7.947 en 7.645 cal. BC. 
- laag 21: Vroeg –Mesolithicum, namelijk tussen 7.968 en 7.703 cal. BC. 
- laag 20: Midden –Mesolithicum, namelijk tussen 6.757 en 6.509 cal. BC. 

 
De 3 oudste Mesolithische data zijn statistisch niet van elkaar te onderscheiden en worden 
allemaal gedateerd rond 8.800 BP. Deze dateringen duiden er op dat lagen 22.1, 22 en 21 zeer 
snel na elkaar gevormd werden en dat er een hiaat bestaat van 1.000 jaar met de jongste 
Mesolithische laag. Gezien de gelijklopende dateringen en zeer grote kans dat er migratie 
optrad tussen de onderste lagen, kunnen de oudste Mesolithische niveaus samengebracht 
worden en als geheel vergeleken worden met de jongste Mesolithische laag (laag 20). Het is 
echter zeer moeilijk te geloven dat er gedurende een periode van 1000 jaar geen enkele 
afzetting gebeurde op de site, vermits in de grot constant brokstukken naar beneden vallen. 
Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat het ontbreken van tussenliggende lagen te wijten is aan de 
erosie van de site.  
 

15.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgravers kozen ervoor om elke periode volgens een specifieke manier en met een 
passende techniek op te graven. De algemene methode bestond er uit om alle cultuurlagen 
met de hand op te graven, gebruik makende van kleine werktuigen, zoals truwelen en borstels. 
De sedimenten werden vervolgens nat of droog gezeefd. In sommige zones werden fauna- en 
floraresten, evenals pollen verzameld om te onderzoeken. Alle metingen in de grot gebeurden 
ten opzichte van een roostersysteem dat door Léotard werd uitgezet.  
Zoals eerder vermeld, werd tijdens de opgraving een sleuf getrokken in de grot. Deze liep 
vanaf de achterkant van de grot tot aan de helling vooraan. De sleuf liep hierdoor over een 
lengte van 8m en had een diepte van bijna 3,5m. De sleuf is over haar volledige lengte 2m 
breed, behalve aan de achterzijde van de grot, waar ze 2,5m bedraagt. In een latere fase werd 
een bijkomende sleuf van 2m getrokken aan de noord –westzijde van de voornaamste sleuf 



 86 

om zo inzakking van de lagen te vermijden en om de bovenste lagen beter te analyseren. 
Vermits de site gekenmerkt wordt door een zeer dikke stratigrafie werden de wanden van de 
opgravingsleuf versterkt met houten platen en metalen roosters om instorting te voorkomen. 
Dit kon een gedeeltelijke instorting op sommige plaatsen echter niet tegenhouden.  
In 1990 werd de bovenkant van de eerste Mesolithische laag (laag 20) bereikt. Lacroix 
besloot om in 1992 een tweede boring uit te voeren (van 1m x 1m) op ongeveer 4m van de 
achterkant van de grot. Hij doorboorde hierbij lagen 20 -25 en ontdekte dat sommige lagen 
steriel waren en andere Mesolithisch en mogelijk Finaal –Paleolithisch materiaal bevatten. De 
Mesolithische lagen werden vervolgens onderzocht in zones van 0,25m². Sommige dikke 
lagen werden onderzocht door middel van 5 tot 8cm diepe spadesteken. Alle in situ 
teruggevonden werktuigen, identificeerbare of grote (> 5cm) dierenresten, evenals kernen en 
debitagemateriaal groter dan 1cm werden driedimensionaal ingetekend volgens het eerder 
vermelde roostersysteem. Andere in situ vondsten werden per 0,25m² of spadesteek 
verzameld. Alle sedimenten werden gezeefd door 5mm mazen en vervolgens nogmaals door 
zeven met 2,5mm mazen. Een deel van het materiaal werd nat gezeefd in de nabijgelegen 
Maas, de rest werd op de site zelf droog gezeefd. Ten slotte zeefde Lacroix in het labo enkele 
sedimenten gebruik makende van 1mm mazen om zo ook de kleinste resten te recupereren. 
De opgravingen van 1993 en 1994 toonden aan dat de post –Mesolithische lagen een 
gemiddelde dikte van ongeveer 4m hadden. De Mesolithische laag was daarentegen ongeveer 
70cm dik en bevond zich vlak boven een steriele laag van 2m dikte. Men kon tevens aantonen 
dat de Mesolithische mens aan de achterkant van de site rechtstreeks de grotbodem 
bewoonde, terwijl de bewoning naar het terras toe geconcentreerd was tussen afzettingen. 
Léotard voerde het onderzoek op de post –Mesolithische lagen (strata 11-18), terwijl Straus 
de onderliggende Mesolithische en steriele lagen (strata 20-26) onderzocht. Hun onderzoek 
toonde aan dat op sommige plaatsen, voornamelijk naar de achterkant van de grot toe, de 
Mesolithische niveaus verstoord waren door putten en materiaal afkomstig uit de 
bovenliggende Neolithische laag. 
 

15.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site van l’Abri du Pape is tamelijk klein. De grot kent een maximale breedte van ongeveer 
8m en is op zijn verste punt 5m diep. Het hellende terras in de alkoof, aan de voet van het klif, 
beslaat echter een oppervlak van ongeveer 115m². Het terras, gelegen voor de grot, bevindt 
zich slecht 8,5m boven de Maas. De site bevindt zich hierdoor slechts op zeer kleine afstand 
van de Maas. Het onderzoek wees aan dat de eigenlijke Mesolithische grondoppervlakte 
slechts 14m² besloeg.  
De site wordt tevens gekenmerkt door de aanwezigheid van veel verschillende periodes, 
gaande van het Mesolithicum tot de Middeleeuwen. De eigenlijke Mesolithische bewoning 
bestond uit 4 verschillende lagen. De stratigrafie, evenals de datering van de 3 oudste lagen 
duiden op een zeer korte, opeenvolgende bewoning. Mogelijkerwijze bevatte de site 
oorspronkelijk meer lagen. Deze zijn waarschijnlijk door allerlei erosiefenomenen verdwenen. 
De hiaat tussen sommige dateringen wijst hierop.  
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15.5 Het archeologische materiaal42

15.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Laag 20: 
Dit is de rijkste laag uit de opgraving. In totaal werden hier 1958 vondsten aangetroffen. Het 
kleine materiaal afkomstig uit deze laag vertoont slechts weinig cortexrestanten, terwijl dit op 
het grotere materiaal wel aanwezig is. Dit wijst mogelijk op het transport van de grotere 
stukken van een afslagsite naar deze site en het bewerken van kernen waarvan de cortex op 
een andere site reeds verwijderd was te Abri du Pape zelf. Onderzoek toonde tevens aan dat 
men in deze laag betere en meer kwaliteitsvolle silexsoorten gebruikte dan in de 
onderliggende lagen. Het gaat hier meestal om vreemde soorten, afkomstig uit de streek rond 
Hainaut of het Hesbaye Plateau. 
Onder het debitagemateriaal zijn de klingen en microklingen sterk vertegenwoordigd, dit in 
tegenstelling tot de afslagen die minder sterk aanwezig zijn.  
De lithische industrie bestond verder uit 4 kernen, die allemaal negatieven van klingproductie 
vertonen. Daarnaast werden nog 41 brokstukken gevonden, evenals 5 afslagen die het 
resultaat zijn van de vernieuwing van het slagplatform. Er werden tevens 696 chips gevonden.  
 
Laag 21: 
Oorspronkelijk ging men ervan uit dat deze laag steriel was. Tijdens de opgraving kon men 
echter 244 stukken lithisch materiaal recupereren, waarvan slechts 5 werktuigen.  
Kenmerkend voor deze laag, evenals de onderliggende lagen is het beperktere gebruik van 
kwaliteitsvolle silex. De silex die hier gebruikt werd is waarschijnlijk lokaal ontgonnen. 
Ongeveer de helft van het lithisch materiaal bestaat uit microdebitage (materiaal < 1cm). 
Microklingen zijn tevens goed aanwezig in de assemblage (27,6%). Daarnaast werden nog 
verschillende afslagen (20,5%) en enkele klingen (7,1%) aangetroffen.  
Ten slotte werd in deze laag slechts 1 kern teruggevonden. Brokstukken komen ook slechts 
sporadisch voor (7 stuks).  
 
Laag 22: 
Laag 22 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 366 stuks lithisch materiaal, waaronder 
8 werktuigen. Parallel met de jongste laag is de grotere aanwezigheid van kernen ( 5 stuks). 
Ongeveer 28% van de assemblage bestaat uit chips en 29% uit grote afslagen.  
Daarnaast werden nog verschillende klingen (13%) en microklingen (27,5%) teruggevonden.  
 
Lens 22.1: 
In deze lens werd een kern, evenals 15 resten van debitagemateriaal gevonden, waaronder 6 
afslagen, 4 klingen, 3 microklingen en 2 chips. 

                                                 
42 Het materiaal afkomstig uit de tweede boring van Lacroix wordt in de bespreking en tabellen opgenomen, 
vermits duidelijk kon aangetoond worden dat dit materiaal afkomstig was uit de Mesolithische lagen. Het 
materiaal uit de eerste boring wordt echter niet besproken. Deze vondsten konden niet met zekerheid verbonden 
worden aan de Mesolithische occupatie.  
Straus bespreekt in zijn onderzoeksrapport het Mesolithisch materiaal niet in zijn geheel, maar vermeld de 
vondsten per laag. Ik zal deze opdeling houden, daar het een duidelijk beeld geeft van de opvolging in occupatie. 
In de tabellen zal ik het materiaal afkomstig uit lagen 21 -22.1 als geheel bespreken en vergelijken met de 
vondsten afkomstig uit laag 20. De oudste lagen worden namelijk gekenmerkt door een gelijklopende datering 
en kunnen hierdoor samengebracht worden. 
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Lens 22.2: 
Men kon in deze lens een tamelijk grote concentratie lithisch materiaal onderscheiden (141 
stuks). Er werden onder andere 6 kernen, 5 brokstukken en 3 afslagen gevonden, die het 
gevolg zijn van de vernieuwing van het kernplatform. Het merendeel van het materiaal 
bestond echter uit grote afslagen (44%). Daarnaast werden nog chips (21,3%), microklingen 
(25%) en klingen (7,7%) aangetroffen.  
 
Laag 23: 
Deze laag was hoofdzakelijk steriel. Toch werden 53 vondsten ingezameld. Het gaat hierbij 
waarschijnlijk om materiaal dat afkomstig is uit de eerder vermelde lens 22.2 en door 
verticale migratie in laag 23 is terechtgekomen. Het lithisch materiaal bestaat uitsluitend uit 
debitagemateriaal. Er werden geen kernen gevonden. Ongeveer de helft van het materiaal 
bestaat uit chips (40,4%). Daarnaast werden nog microklingen (25%), evenals enkele afslagen 
en klingen opgegraven.  
 
Lagen 24 en 25: 
In laag 24 werd 1 microkling gevonden en in laag 25 werd een deel van een splinter en een 
afslag ingezameld. De onderliggende laag, laag 26, was volledig steriel. Dit duidt erop dat er 
geen pre –Mesolithische occupatie te bespeuren is op de site.  
 
Een typerend verschil tussen laag 20 enerzijds en lagen 21-22.2 anderzijds is het frequenter 
gebruik van vreemde, kwaliteitsvolle steensoorten tijdens de jongste occupatie. Kenmerkend 
is tevens het frequenter voorkomen van verbrandingsporen op materiaal afkomstig uit de 
oudste lagen (16,5%) in vergelijking met de jongste laag (3%).  
Wat de algemene samenstelling van het materiaal betreft zien we een duidelijke overheersing 
van niet -geretoucheerde afslagen (30%) in de oudste lagen in vergelijking met laag 20 (17%). 
Microklingen komen dan weer meer voor in de jongere laag (35%) dan in de oudere lagen 
(24%). Deze verschillen zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een verschillende technologie.  

15.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Laag 20: 
In laag 20 bevonden zich slechts 31 werktuigen (1,58%). Dit zeer lage percentage toont de 
zeldzaamheid van deze vondsten op de site aan. Eigenaardig is tevens het totaal ontbreken van 
microlieten, kerfresten en afgestompte klingen in de assemblage.  
Eindschrabbers komen echter wel in grote aantallen voor (22%), gaande van eindschrabbers 
gemaakt op afslagen en klingen tot eindschrabbers vervaardigd op kernen of grote 
brokstukken. Men vond tevens 1 boordschrabber terug. 
Artefacten met continue retouches en getande of gekerfde retouches vormen tot 25,8% van 
het totaal aan werktuigen. Indien men de vondst van 4 gekerfde klingen meerekent, komt het 
totaal aan gekerfde of getande artefacten op 38,7%. Ten slotte werd nog 1 atypische bek 
gevonden, evenals 1 boor op een breuk. Het merendeel der werktuigen werd vervaardigd op 
afslagen (> 50%). De rest werd vervaardigd op smalle klingen of microklingen (< 2cm lang). 
De afwezigheid van enige vorm van microlieten en de dominantie van schrabbers en gekerfde 
artefacten in deze laag wijst mogelijk op de bewerking van huiden en planten tijdens deze 
periode, ten nadele van de jacht. 
 
Laag 21: 
Hier werden slechts 5 werktuigen gevonden (2,05%), wat weinig is. Onder de werktuigen 
bevond zich 1 getande en gekerfde eindschrabber en 2 continu geretoucheerde artefacten.  
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Laag 22: 
Deze laag bestaat uit 8 werktuigen, waaronder 2 driehoeken, een afgeknotte microkling, een 
afgestompt artefact en 4 continu geretoucheerde artefacten.  
 
Lens 22.1: 
Lens 22.1 bevatte 1 werktuig, namelijk het distale uiteinde van een Tardenoisspits.  
 
Lens 22.2: 
Deze lens bevatte 1 afgestompt artefact, evenals 1 continu geretoucheerd artefact. 
 
Laag 23: 
In deze laag werd 1 werktuig teruggevonden, namelijk een continu geretoucheerd artefact. 
 
Lagen 24 en 25: 
In deze 2 onderste lagen werd geen enkel werktuig gevonden.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat er enige verschillen merkbaar zijn in de 
werktuigensamenstelling tussen de 2 groepen. De jongste laag wordt bijvoorbeeld gekenmerkt 
door een sterke aanwezigheid van eindschrabbers, terwijl die in de oudere lagen compleet 
ontbreken. Opmerkelijk is tevens het overgewicht van klingen en microklingen in de oudste 
lagen, evenals de aanwezigheid van microlieten, die in de jongste laag ontbreken. 
  

15.6 Besluit 
 
Typerend voor de site van Abri du Pape is de aanwezigheid van zeer kleine werktuigen en 
debitage –elementen. Merkwaardig is tevens het ontbreken van microlieten en andere 
bewapeningselementen in de jongste laag. Deze vondsten zijn in de oudere lagen wel 
aanwezig, maar tevens in zeer kleine aantallen. Het gaat hier dus duidelijk om een zeer 
eenvoudige assemblage die slechts een beperkte vorm van bewerking kende.  
Deze site is door de quasi afwezigheid van microlieten en andere werktuigen moeilijk te 
plaatsen binnen een bepaalde groep. Abri du Pape beschikt echter wel over enkele duidelijke 
dateringen, wat bij veel andere, voornamelijk openluchtsites in de regio niet het geval is. 
Dankzij deze dateringen kunnen we toch trachten de site in te passen in een bepaalde traditie. 
Volgens Rozoy43

                                                 
43 ROZOY J.-G. 1978: Les derniers chasseurs. In: Société Archéologique Champenoise, Charleville.  

 kan Abri du Pape vergeleken worden met het Ardeniaan. Deze cultuur kent 
een uitbreiding tot in het oosten van de provincie Luik en tot aan de samenvloeiing van de 
Maas en Semois in de Belgische en Franse Ardennen. De site van Marlemont in het noorden 
van de Champagnestreek is de enige site buiten het kerngebied dat tot deze traditie kan 
gerekend worden. De site van Roche –à –Fépin in de nabijheid van Abri du Pape kan tevens 
toegeschreven worden aan deze traditie en wordt gekenmerkt door de beperkte aanwezigheid 
van microlieten, de dominantie van afslagen, (micro)klingen en boren. Hoewel we hier sterke 
gelijkenissen zien met de site van Abri du Pape blijven vergelijkingen, door de beperkte 
hoeveelheid materiaal dat teruggevonden werd, moeilijk.  
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16 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE FLOBECQ –
POTTELBERG 

 

16.1 Algemene bespreking van de site 

16.1.1 Inleiding 
 
De site Flobecq –Pottelberg werd ontdekt door J. Deconinck en zijn zonen in maart 1958. Zij 
onderzochten het terrein van 1958 tot 1962 en voerden er ook enkele opgravingen uit. Het 
materiaal dat zij tijdens de campagnes ontdekten, werd later heronderzocht door A. Gob. De 
analyses van Gob in verband met het lithisch materiaal zullen hier besproken worden. 

16.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De archeologische site bevindt zich bovenop de Pottelberg (provincie Henegouwen), in een 
gebied dat gekenmerkt wordt door talrijke heuvels, bestaande uit Pliocene zandafzettingen. 
Het terrein, waarop de vindplaats gelegen is, loopt lichtjes af naar het zuiden en wordt zowel 
in het zuiden als het oosten afgelijnd door een holle weg. Enkele aardverschuivingen zorgden 
ervoor dat het materiaal, afkomstig van de zandige toplaag van de berg, langs de flanken naar 
beneden schoof en zo tevoorschijn kwam. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de kadastrale gegevens: Flobecq, percelen 
100 x, 100y en 100z44

16.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 

. 

 
In het westen van het terrein werd een profiel getrokken, die volgende sequentie vertoont: 
Op deze locatie, evenals op de rest van de Pottelberg, waren verscheidene, opeenvolgende 
Tertiaire zandlagen zichtbaar. Onderaan de zandlagen lag een ijzerhoudende grindlaag. Op 
verscheidene plaatsen tussen de zandlagen in werd tevens een diffuse laag bestaande uit 
gerolde keien of grind aangetroffen. Bovenop de zandlagen bevond zich een 10cm dikke, 
grijsachtige en humusrijke zandlaag. Deze laag was naar beneden toe eveneens afgegrensd 
door een grindlaag. Bovenop dit geheel lag ten slotte een recente, humusrijke laag. 
Het lithisch materiaal werd teruggevonden binnenin de zandlagen, tussen 10cm en 35cm diep. 
Volgens J. Deconinck, die de opgravingen uitvoerde, is de positie binnenin de zandlagen te 
wijten aan enkele recente verstoringen op het terrein. Deconinck vermeldt dat deze 
verstoringen tijdens de opgraving goed zichtbaar waren. Palynologisch onderzoek van A. 
Munaut bevestigde deze verstoringen. 
 

16.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Het materiaal werd ontdekt door J. Deconinck in een kleine, holle weg, lopend door een 
bebost gebied. Het materiaal was oorspronkelijk afkomstig van de top van de Pottelberg, maar 
werd door de erosie van zand en grind meegesleurd langs de helling. 
Volgend op deze ontdekking voerde Deconinck samen met zijn zonen enkele opgravingen uit. 

                                                 
44 DECONINCK J. 1966, p. 119. 
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De eerste opgraving ging van start in juni 1958. Tijdens dit onderzoek werd snel duidelijk, dat 
het lithisch materiaal zich in een verstoorde Tertiaire zandlaag bevond. Dit vergemakkelijkte 
enigszins de taak van de opgravers, vermits ze geen rekening dienden te houden met de 
stratigrafische sequentie en de exacte positie van de artefacten. Het ontbreken van een 
duidelijke stratigrafie bracht echter enkele andere moeilijkheden met zich mee, waardoor het 
onderzoek tijdelijk gestopt werd. 
Vanaf 1960 werd de opgraving hervat en werd al het lithisch materiaal over een oppervlakte 
van 26m² en tussen de 10cm en 35cm diep ingezameld. 197 artefacten werden ingezameld in 
het erosiepakket. De rest van het materiaal was afkomstig van de top van de berg. Een deel 
van het materiaal bevond zich volgens Deconinck nog steeds in situ. De opgravingen werden 
stopgezet in 1962.  
 

16.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd een terrein van 26m² opgegraven en onderzocht. Deconinck vermeldt dat de 
totale oppervlakte van de concentratie tijdens de opgraving bereikt was. 
 

16.4 Het archeologische materiaal 

16.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd quasi uitsluitend gebruik gemaakt van silex. De gebruikte silex is zeer 
gevarieerd qua kleur en gaat van grijs tot bijna zwart en zelfs tot doorzichtig beige. 
Het merendeel van de artefacten vertoont een patina, terwijl slechts 138 artefacten sporen van 
verbranding vertonen (11,57%). Ten slotte werden ook enkele bewerkte keifragmenten 
aangetroffen.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden op de site slechts 7 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich 3 kernen 
met 2 tegengestelde slagrichtingen. Daarnaast werden nog 2 kernen en 1 kernfragment met 1 
slagrichting, evenals 1 kern met steil gedebiteerde boorden aangetroffen. 
Onder het verfrissingmateriaal (14 ex.) bevonden zich voornamelijk kernrandklingen. Er 
werden echter ook 2 kerntabletten en 4 kernflankafslagen aangetroffen. 
De debitage is over het algemeen tamelijk regelmatig. Afslagen zijn eerder beperkt aanwezig 
(40 ex.). Een groot deel van de afslagen vertoont nog cortexrestanten. Eén dikke, corticale 
afslag werd verder gebruikt als klopper. (Micro)klingen zijn iets frequenter (44 ex.). De 
meeste exemplaren zijn tamelijk fijn en beperkt qua grootte en voldoen aan de kenmerken van 
de Coincy –debitagestijl. Onder de (micro)klingen bevonden zich tevens 105 fragmenten. 
Het aantal kerfresten is eerder beperkt. Er werden slechts 5 exemplaren aangetroffen, meer 
bepaald 4 volledige exemplaren en 1 fragment. 
Op de site werden tevens 25 artefacten ingezameld met gebruiksporen.  
Ten slotte werden nog 3 gepolijste afslagen aangetroffen, die mogelijk wijzen op een kleine 
Neolithische aanwezigheid op de site. 
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16.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site werden in totaal 51 werktuigen ingezameld op een totaal van 1066 Mesolithische 
artefacten. Dit levert een percentage op van 4,78%. 
 
Het aandeel van de gemene werktuigen ligt eerder aan de lage kant. Onder de schrabbers 
bevonden zich slechts 5 exemplaren, meer bepaald 3 schrabbers op afslag, 1 klingschrabber 
met convex geretoucheerd schrabhoofd en 1 boordschrabber, vervaardigd op het distale 
uiteinde van een afslag.  
Het aantal geretoucheerde afslagen is tevens beperkt en omvatte 2 kleine getande afslagen en 
2 geretoucheerde afslagen.  
Onder de geretoucheerde (micro)klingen, bevonden zich slechts 2 geretoucheerde klingen en 
1 afgeknotte kling. 
Het aandeel van de microlieten op de site is duidelijk belangrijker. 
Microklingen met afgestompte boord vormen de belangrijkste groep en omvatten 2 afgeknotte 
microklingen, evenals 9 smalle microklingen met afgestompte boord en 5 microklingen met 
afgestompte boord.  
Verder bevonden zich onder de microlieten 1 ongelijkbenige driehoek, evenals 12 microlieten 
met vlakke retouches, waaronder 5 spitsen met afgeronde basis en vlakke retouches en 3 
fragmenten van spitsen met afgeronde basis en vlakke retouches. Daarnaast werden nog 3 
fragmenten van Maretakspitsen en 1 onbepaald fragment van een microliet met vlakke 
retouches aangetroffen. 
Ten slotte bevonden zich op de site nog 9 onbepaalde werktuigfragmenten 
 

16.5 Besluit 
 
De site Flobecq –Pottelberg wordt gekenmerkt door een lithische industrie, die hoofdzakelijk 
bestaat uit microklingen met afgestompte boord en microlieten met vlakke retouches. Volgens 
de onderzoekers wijst de beperkte hoeveelheid materiaal en de slechts kleine variatie binnen 
de lithische industrie op een extractiekamp.  
Aan de hand van gelijkenissen met andere sites, zoals Helchteren –Sonnisse Heide 2, 
Kruishoutem –Kerkakkers en Gent –Port Arthur45

Volgens de opgravers zijn er tevens grote gelijkenissen merkbaar met het Rijngebied, 
waardoor de site mogelijk kan toegeschreven worden aan de RMS/A –cultuur van Gob

 kan de site gedateerd worden in het Midden 
–Mesolithicum.  

46

                                                 
45 CROMBE P. 1996, p.413. 

.  

46 GOB A. 1984. 
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17 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
HELCHTEREN –SONNISSE HEIDE 2 

 

17.1 Algemene bespreking van de site 

17.1.1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van enkele oppervlaktevondsten, ontdekt door J. Carolus, werden op de site 
van Helchteren –Sonnisse Heide 2 een reeks opgravingen gestart. De opgravingen brachten de 
aanwezigheid van Mesolithische sporen aan het licht. Op de site werden onder andere enkele 
lithische artefacten, evenals zandsteenbrokken en verbrande organische resten aangetroffen. 

17.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen in het dorp Helchteren op het Kempense Plateau, op ongeveer 15km ten 
noorden van Hasselt. De eigenlijke vindplaats bevindt zich op een strook heide, gekend als 
“Sonnisse Heide”, in het oosten van het dorp Helchteren. De exacte ligging wordt gegeven 
door de coördinaten: 51°03’36” N.B. en 5°25’32” O.L. 
Het huidige landschap rondom de site wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke 
duinen en depressies, bedekt door dennen en heide. Deze duinen werden gevormd tijdens het 
Tardiglaciaal. De site van Sonnisse Heide 2 is gelegen op dergelijke duin, ongeveer 75m 
boven de zeespiegel en ten westen van een ven dat bekend staat als “Het Stroes”. 

17.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De Tardiglaciale duin waarop de site zich bevindt, is verstoord door allerlei militaire 
activiteiten. Een fuselierskuil nabij de top van de duin heeft namelijk een deel van de lithische 
concentratie vernield. Tevens werden enkele wortelgangen teruggevonden in de sequentie, die 
een invloed gehad hebben op de verspreiding van het materiaal. 
De eigenlijke duin wordt bedekt door een humus –ijzer podzol en bestaat verder nog uit een 
B2- en een A2 –horizont. Onder deze lagen bevond zich nog een uitgeloogde laag, gevormd 
tijdens het Tardiglaciaal.  
Het archeologische materiaal werd verspreid teruggevonden in het bovenste deel van de duin.  
Het merendeel van het materiaal werd gevonden in de B2- en A2 –horizont. Ongeveer 75% 
van de vondsten bevond zich in een verticaal interval van 25cm. Bijna 93% van alle artefacten 
werden gevonden in een interval van 35cm. Refits tonen aan dat het materiaal op sommige 
locaties een verticale verspreiding heeft gekend tot 40cm, wat bijna overeenkomt met de 
volledige archeologische sequentie.  
De verticale verspreiding van het materiaal, evenals de verspreiding van de artefacten 
naargelang hun gewicht en de informatie verkregen via refitting wijst erop dat het 
archeologische materiaal op de site afkomstig is van één enkele occupatiefase. Deze 
vaststelling duidt erop dat de site in een latere fase, net na 8.000 BP, opnieuw is afgedekt door 
eolische sedimenten.  
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17.2 Datering 
 
Op de site werden verschillende houtskoolresten ingezameld. Eén houtskoolmonster, 
afkomstig uit de B2ir –horizont werd gedateerd door middel van een 14C –datering. Het staal 
leverde een datering op van 8.000 ± 110 BP. Dit plaatst de site in het Midden –Mesolithicum. 
De typologische kenmerken van de werktuigen bevestigen dit. 
 

17.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Vanaf 1983 werd door de K.U. Leuven, onder leiding van P.M. Vermeersch, een opgraving 
opgestart op de site. In totaal werd een terrein van 42m² onderzocht en opgegraven tot aan de 
maagdelijke bodem. Het vrijgekomen sediment werd gezeefd, gebruik makende van 4mm 
mazen. Alle materiaal dat zich in situ bevond, waaronder lithische artefacten, zandsteen en 
verbrande organische resten, werd driedimensionaal ingetekend. De positie van materiaal 
afkomstig uit de verstoorde lagen werd niet opgemeten. De verstoorde bodem werd wel nat 
gezeefd om alle artefacten te recupereren.  
 

17.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal kon men, ondanks de verstoringen, 1 concentratie onderscheiden op de site. Deze 
eenheid heeft een ovaalvorm en een maximale artefactendensiteit van 318 vondsten/m². Bijna 
75% van alle artefacten werden gevonden in een straal van 2m rond het centrum van de 
eenheid, wat erop wijst dat de horizontale verspreiding al bij al beperkt is gebleven. 
Zoals eerder vermeld was de site zwaar verstoord. Ongeveer 30% van alle gerecupereerde 
artefacten was afkomstig uit de verstoorde bodem. Het merendeel van de silexvondsten was 
afkomstig uit de verstoorde bodem, terwijl men bijna alle zandsteenresten in situ aantrof. 
Deze zandsteenbrokken vertonen quasi allemaal sporen van verbranding, wat erop wijst dat ze 
waarschijnlijk gebruikt werden voor de aanleg van een haard. Naast de zandsteenfragmenten 
werden verbrande houtskoolresten gevonden, wat de hypothese van een haard nog versterkt. 
 

17.5 Het archeologische materiaal 

17.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Er werden op de site 3050 vondsten aangetroffen. Iets minder dan 50% van de vondsten werd 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. De rest van de artefacten was vervaardigd uit een 
bruine tot grijze, fijnkorrelige silex. Gelijkaardige silexsoorten werden lokaal teruggevonden 
langs de terrassen van de Maas. Twee artefacten waren vervaardigd uit een silexsoort die 
normaal niet gebruikt werd op de site. Eén afgestompte microkling was vervaardigd uit een 
blondachtige silex en 1 Laat –Neolithische pijlpunt was gemaakt uit een honingachtige silex. 
Ten slotte werden enkele zandsteenfragmenten gevonden, gebruikt voor de aanleg van een 
haard, en een voorwerp uit leisteen dat verschillende lineaire groeven vertoonde. 
 
De lithische industrie van de site kan als volgt omschreven worden: 
Onder de kernen werden 7 volledige kernen en 4 fragmenten aangetroffen. De kernen 
vertonen allen een uitgeput stadium en zijn slechts in kleine mate aanwezig. 
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Verfrissingproducten zijn tevens aanwezig op de site. Er werden 9 kernflankafslagen en 5 
kerntabletten gevonden. Het merendeel van de kernvernieuwingproducten werd vervaardigd 
uit silex, wat wijst op de nood om de onregelmatige silexknollen te bewerken. 
(Micro)klingen en afslagen vormen een zeer belangrijke groep binnen de algemene lithische 
industrie. Samen vormen ze tot meer dan 35% van de totale artefactensamenstelling 
Ten slotte werden op de site nog een heel grote hoeveelheid chips aangetroffen.  

17.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site konden slechts 81 werktuigen onderscheiden worden op een totaal van 3050 
artefacten. Dit levert een percentage op van 2,69%. 
 
Op een totaal van 81 werktuigen waren 77 microlieten aanwezig. Dit wijst op het grote belang 
van deze categorie werktuigen ten opzichte van de groep van de gemene werktuigen. 
Onder deze laatste categorie bevonden zich 2 schrabbers, 1 steker en 1 geretoucheerde afslag.  
Samen vormen de gemene werktuigen dus slechts 4,94% van het totaal aan werktuigen. 
De microlieten maken daarentegen tot meer dan 95% uit van alle werktuigen. Hieronder 
domineren vooral microklingen met afgestompte boord (68 ex.). Onder deze categorie vindt 
men zowel eenvoudige als afgeknotte exemplaren. Het merendeel van de microklingen met 
afgestompte werd slechts in fragmentarische toestand teruggevonden.  
Onder spitsen komen de Maretakspitsen het frequentst voor. Daarnaast werden nog 2 spitsen 
met geretoucheerde basis, beide Tardenoisspitsen, en 1 spits met gebroken basis aangetroffen.  
Ten slotte werd op de site nog 1 Laat –Neolithische pijlpunt gevonden. 
 

17.6 Besluit 
 
Typerend voor Helchteren –Sonnisse Heide 2 is het grote gebruik van Wommersomkwartsiet. 
Deze steensoort werd gebruikt voor de vervaardiging van 47% van de lithische industrie. Het 
hoge percentage aan Wommersomkwartsiet is volgens de onderzoekers niet te wijten aan de 
afstand tot de herkomstlocatie, maar wel aan de soort activiteiten die uitgevoerd werden. 
Verschillende studies hebben reeds een chronologische en technologische verklaring gegeven 
aan het gebruik en de distributie van Wommersomkwartsiet. Opmerkelijk is dat voornamelijk 
klingen en specifieke soorten spitsen uit dit materiaal vervaardigd werden. Door dit hoge 
percentage aan Wommersomkwartsiet (47%) onderscheid de site van Sonnisse Heide zich 
enigszins van andere Midden –Mesolithische sites, waar het percentage gemiddeld veel lager 
ligt. Enige gelijkenissen kunnen echter wel opgemerkt worden met de site van Brecht –
Moordenaarsven 1. Hoewel Brecht –Moordenaarsven een Laat –Mesolithische site is, zien we 
toch enige parallellen, onder andere in de sterke dominantie van de microlieten. Typerend is 
ook hier het hoge percentage aan Wommersomkwartsiet (77%). Deze dominantie van 
microlieten is volgens de vorsers toe te schrijven aan een gespecialiseerde activiteit op de site, 
gericht naar het vervaardigen, herstellen of vernieuwen van de jachtuitrusting. Refitting en 
microwear analyses gaven bijkomende informatie omtrent de specifieke functie en het gebruik 
van de vindplaats en bevestigen enigszins dit beeld. 
Via refitting kon men aantonen dat een beperkt aantal activiteiten plaatsvonden rondom de 
haard, waaronder het bewerken van kernen en maken en vernieuwen van de wapenuitrusting. 
Microwear –onderzoek duidde aan dat de debitageproducten vaak niet verder gebruikt 
werden. Enkele grote klingen werden gebruikt voor het bewerken van huiden.  
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18 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
KRUISHOUTEM –KERKAKKERS 

 

18.1 Algemene bespreking van de site 

18.1.1 Inleiding 
 
De site van Kruishoutem –Kerkakkers werd ontdekt door J. Van Wambeke in 1967 tijdens de 
aanleg van een nieuw voetbalveld. Onderzoek door M. Rogge bracht enkele Gallo –Romeinse 
graven, evenals Mesolithische en Neolithische werktuigen aan het licht. Hierop volgend 
werden in 1973 de eerste daadwerkelijke opgravingen uitgevoerd door de Poolse archeoloog 
Stanislaw Czepiec. Tijdens deze campagnes werden in totaal drie sleuven door het terrein 
getrokken. Volgens Czepiec bevatten de sleuven een Neolithische woonstructuur, 
toebehorend aan de Michelsbergcultuur, evenals een Mesolithische concentratie. De 
accuraatheid van Czepiecs onderzoek werd echter in twijfel getrokken. Tijdens de 
daaropvolgende opgravingcampagnes van 1990 en 1993 kon men Czepiecs vervalsingen 
aantonen. Er waren namelijk geen concentraties aanwezig uit de Late Steentijd, op enkele 
occasionele vondsten na. De Mesolithische occupatie op het terrein was wel duidelijk. 

18.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
Kruishoutem –Kerkakkers is gelegen in het uiterste zuiden van Zandig Vlaanderen, meer 
bepaald in het waterrijke gebied tussen Leie en Schelde. De site zelf bevindt zich op een licht 
golvende helling en kijkt uit over de vallei van de Molensmeerbeek. De samenstelling van de 
bodem bestaat uit een onderliggende Tertiaire zandlaag, bedekt door een dikke leemzandige 
laag. De nabijgelegen vallei bestaat echter volledig uit een dikke colluviale bodem.  

18.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van de site verschilt naargelang van de topografie van het gebied. 
In de eerste sector kan men volgende gelaagdheid observeren:  

- donkere bruin –grijze zandige ploeglaag. 
- lichte, grijs- bruine, oudere ploeglaag. 
- donkerbruine gevlekte en humusrijke zandlaag. Deze laag vertoont duidelijke tekenen 

van faunaturbatie en moet gedateerd worden tussen de 3e en 10e tot 12e

- losse, geel –grijze zandlaag met daaronder een oranje –bruine discontinue accumulatie 
van klei. Het bovenste gedeelte vertoont vele dierlijke activiteiten. 

 eeuw n.Chr. 

Sector 2 en 3 vertonen een ander beeld. Hier zien we een sterk gecementeerde ijzerhorizont 
onmiddellijk onder de ploeglagen. De gebioturbeerde laag ontbreekt hier quasi volledig. 
 
Doorheen de site kon men op verscheidene plaatsen vage, lichtgrijze verkleuringen bemerken 
in de bodem. Het was telkens in dergelijke verkleuring dat men Mesolithische artefacten 
terugvond. Daarom werden al deze verkleuringen doormidden gesneden om verder te 
onderzoeken. In totaal werden 13 putten ontdekt en geanalyseerd. Ze konden quasi allemaal 
geassocieerd worden met Mesolithische concentraties. Het onderzoek toonde aan dat het hier 
om natuurlijke verstoringen ging, meer bepaald windvallen.  
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Er werd op het terrein tevens een halfcirkelvormige haardkuil ontdekt. Deze werd volledig 
gezeefd (1mm mazen), waarbij enkel een kleine hoeveelheid houtskool werd gevonden. Er 
werden geen andere structuren ontdekt.  
De verticale verspreiding van het materiaal varieert naargelang de windval. De verspreiding 
blijft echter wel beperkt tot de bovenste, losse laag van de boomval. De onderliggende 
gecementeerde horizont is quasi steriel. Het overgrote deel van het materiaal werd verspreid 
tussen de 30cm tot 65cm diep. Onderzoek wees aan dat het materiaal van Kruishoutem zich 
waarschijnlijk in zijn oorspronkelijke positie bevond. Op basis hiervan kan men aannemen dat 
de boomvallen al grotendeels opgevuld waren toen het materiaal werd afgezet.  
De horizontale verspreiding is echter sterk verstoord. Het toenmalige Mesolithische 
loopniveau is namelijk compleet vernield door latere occupatiefasen en door ploegactiviteiten. 
Volgende aspecten konden echter in de onderste lagen nog onderscheiden worden:  
Sector 1 heeft een oppervlak van 750m² en telt 6 kleine artefactconcentraties, met een 
vondstenaantal dat varieert tussen de 36 en 332 stuks. In sector 2 kon men slechts één kleine 
cluster onderscheiden, die slechts 26 vondsten bevatte. De derde sector bevatte enkele zwaar 
beschadigde eenheden, maar daarnaast vond men tevens een grote, dense concentratie die 473 
vondsten bevatte. De windvallen bepaalden in grote mate de afmetingen van de clusters. Voor 
zover men kon zien, vertoonden deze windvallen geen grote verschillen qua typologische 
samenstelling.  
 

18.2 Datering 
 
Op de site werden drie van de eerder vermelde putstructuren geanalyseerd op pollen. Hierbij 
werd enkel organisch materiaal teruggevonden in de bovenste, artefactrijke laag. Het 
pollenspectrum wees op een rijk Atlantisch bos. De pollen konden echter niet verbonden 
worden aan de activiteiten op de site. Waarschijnlijk gaat het hier om een jongere infiltratie. 
Verder werden nog verschillende houtskoolfragmenten gevonden. De fragmenten afkomstig 
uit de boomvallen werden niet geanalyseerd, vermits deze kuilen te sterk verstoord waren. 
Houtskool afkomstig uit de haardkuil werd wel onderzocht. De soortherkomst duidde op een 
situering van het materiaal aan het einde van het Boreaal of het Vroege Atlanticum. Enkele 
hazelnootschelpen werden ook op soortherkomst geanalyseerd. Ze geven geen datering aan. 
Ten slotte werd nog een houtskoolfragment (UtC -2023(1)) en hazelnootschelp (UtC -
2023(2)) gedateerd gebruik makende van de AMS –methode. De genomen stalen zijn 
afkomstig uit windval W2. De houtskool is afkomstig uit het bovenste deel van de kuil, 
terwijl de hazelnootschelp uit de bodem afkomstig is. De hazelnootschelp leverde een 
datering in het Boreaal op, wat volledig overeenkomt met de typologische samenstelling van 
het materiaal. Het houtskoolfragment leverde een IJzertijd –datering op en is waarschijnlijk 
intrusief. 
 

18.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Vanaf 1990 werden in totaal 3 opgravingcampagnes op het touw gezet om de site te 
onderzoeken. De eerste campagne, van juli tot september 1990, had als doel de sleuven van 
Czepiec te lokaliseren. Op aangeven van M. Rogge werd op het terrein een proefsleuf 
getrokken. In de zuidoosthoek van deze proefsleuf vond men de restanten van Czepiec’s sleuf 
A terug. Deze sleuf bracht sporen van zowel Mesolithische, Gallo –Romeinse als 
middeleeuwse activiteiten aan het licht. Vervolgens werden in de nabijheid nog twee 
bijkomende sleuven getrokken, waarbij nog een Mesolithische concentratie werd ontdekt. 
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Handboringen brachten ten slotte nog een derde Mesolithische eenheid aan het licht, die de 
komende jaren verder onderzocht werd door middel van drie bijkomende sleuven. 
In totaal werden dus 6 sleuven getrokken door het terrein, waarbij men 1311,5m² bodem 
onderzocht. De toegepaste opgravingtechniek bestond eruit de aarde weg te halen tot men op 
een concentratie stootte. De rest van de bodem werd vervolgens met het truweel verwijderd en 
de vondsten werden allemaal driedimensionaal ingetekend. De verwijderde bodem werd ten 
slotte droog gezeefd, gebruik makende van 5mm mazen.  
 

18.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd een terrein onderzocht van meer dan 1300m². Dit grote oppervlak werd in 
verschillende campagnes opgegraven, waarbij het volledige gebied werd onderverdeeld in 3 
sectoren. Op de site werden tevens 13 windvallen teruggevonden. In 10 van deze eenheden 
werd een Mesolithische concentratie ontdekt.  
De eerste sector leverde 6 artefacteenheden op. In de tweede sector kon men slechts 1 eenheid 
onderscheiden. De derde sector bevatte drie eenheden, waarvan 2 zeer zwaar beschadigd. De 
grootte van deze verschillende eenheden varieerde sterk en was afhankelijk van de grootte en 
vorm van de windvallen waarin de artefactenconcentraties zich bevonden. De meeste 
eenheden waren aan de kleine kant en hadden een lengte tussen 2m30 en 2m60 en een breedte 
tussen 1m20 en 2m20. Enkele eenheden hadden daarentegen aanzienlijke dimensies van meer 
dan 4m lengte en 2m50 breedte. Eén enkele concentratie had een lengte van 7m50. Dit is 
waarschijnlijk echter te wijten aan een overlapping van 2 structuren.  
Ten slotte werd nog een haardkuil ontdekt, die waarschijnlijk ouder is dan de occupatie zelf.  
 

18.5 Het archeologische materiaal47

18.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Het gebruik van exotisch materiaal op de site bleef beperkt. Er werden slechts 2 artefacten 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet en 1 artefact uit ftaniet.  
Silex werd het vaakst gebruikt op de site. In totaal werden 3 soorten silex aangewend. De 
meest gebruikte silexsoort (88%) heeft een donkergrijze tot zwarte kleur en grove textuur. 
Deze silex is van goede kwaliteit, maar is waarschijnlijk afkomstig uit een secundaire 
exploitatiecontext, waardoor de precieze herkomst van de materie onduidelijk blijft. Een 
tweede silexsoort komt tevens voor op de site, maar werd in veel mindere mate verwerkt (7% 
tot 22%). Deze beige tot bruine soort heeft een fijne structuur. Cortexrestanten wijzen erop 
dat de silex waarschijnlijk lokaal ontgonnen werd. De locatie gekend als de “Keimolen”, op 
slechts 750m van de site zou een mogelijke herkomstplaats kunnen vormen. Ten slotte werd 
in enkele gevallen (5% tot 7%) gebruik gemaakt van een grove, dondergrijze silex, die 
waarschijnlijk lokaal ontgonnen werd.  
Verder vertoont de overgrote meerderheid van de artefacten geen enkele vorm van 
beschadiging. Vorstinwerking en patina komen op geen enkel artefact voor. 315 artefacten 
vertonen wel tekenen van verbranding (20%). Cortexresten werden teruggevonden op 
ongeveer 20% van het materiaal. 

                                                 
47 Bij de analyse van het materiaal werden alle artefacten uit secundaire contexten achterwege gelaten. Hierdoor 
komt het totaal aan lithisch materiaal neer op 1591 stuks.  
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De samenstelling van het lithisch materiaal op de site ziet er als volgt uit: 
De kernen worden vertegenwoordigd door 21 stuks, wat neerkomt op een percentage van 
1,32% van het totaal aan materiaal. Tien kernen vertonen duidelijke tekenen van 
afslagproductie en zes kernen dragen negatieven van klingfabricatie. De rest van de kernen 
vertoont negatieven van beide producties. De meeste kernen werden praktisch volledig 
‘opgebruikt’ wat wijst op de goede kwaliteit van de silex. Kernen met 1 en 2 tegengestelde 
slagrichtingen worden vertegenwoordigd door respectievelijk 6 en 7 exemplaren. Er werden 
slechts 2 kernen met 2 kruisende slagrichtingen teruggevonden, evenals kernen met 
verschillende slagrichtingen. Er werd bovendien 1 kern ontdekt met centripetale negatieven. 
Ten slotte kwamen nog 2 onbepaalde fragmenten, 1 voorbereide kern en 3 kloppers voor.  
Onder het verfrissingmateriaal zijn vooral de kernrandklingen sterk aanwezig (8 ex.). 
Daarnaast werden nog 1 kerntablet en 3 kernflankafslagen teruggevonden. 
Het onbewerkte debitagemateriaal wordt op haar beurt gedomineerd door volgende 
subcategorieën: afslagen (39%), chips (37%) en klingen (16%). De klingen vertonen over het 
algemeen eerder onregelmatige boorden.  

18.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 67 werktuigen gevonden op het terrein, wat neerkomt op 4,21% van het 
totaal aan lithisch materiaal.  
 
De schrabbers vormen een belangrijke categorie en worden vertegenwoordigd door 12 stuks, 
wat een percentage oplevert van bijna 18%. Binnen deze groep kon men echter grote variaties 
opmerken. Zo werden 2 dubbelschrabbers teruggevonden, evenals 1 atypisch getande 
eindschrabber, 6 enkelvoudige eindschrabbers gemaakt op afslag en 1 eindschrabber 
vervaardigd op een geretoucheerde afslag.  
De geretoucheerde afslagen worden op hun beurt vertegenwoordigd door 1 afgeknotte afslag 
en 3 afslagen met gedeeltelijke, onregelmatige retouches.  
Op de site werd slechts 1 steker teruggevonden, namelijk een dwarssteker.  
In totaal werden tevens 8 geretoucheerde (micro)klingen opgegraven. Vier (micro)klingen 
vertonen een regelmatige retouche aan één of beide zijdes, terwijl 2 (micro)klingen een 
enkelvoudige kerf vertonen en 1 (micro)kling afgebroken werd in deze kerf.  
De microlieten vormen de voornaamste artefactencategorie met 37 stuks en halen daarmee 
een percentage van ongeveer 55%. Deze hoge aantallen zijn te verklaren door de grote 
fragmentatie van de microlieten, waarvan tot 78% beschadiging vertoont.  
Deze groep kan nogmaals onderverdeeld worden in verschillende subcategorieën: 
De spitsen met ongeretoucheerde basis komen weinig voor op de site. Slechts 2 exemplaren 
behoren tot deze categorie, waaronder een spits met schuine afknotting. 
Bij de tweepuntige microlieten kon men slechts een onderdeel van een segment 
onderscheiden. Deze vondst was echter afkomstig uit de ploeglaag en wordt dus niet in de 
berekening opgenomen.  
De microklingen met afgestompte boord vormen de voornaamste subcategorie. Deze groep 
neemt 73% van het totaal aan microlieten voor haar rekening. Binnen deze groep kon men 
volgende werktuigen onderscheiden: smalle (micro)klingen met afgestompte boord (14 ex), 
smalle (micro)klingen met afgestompte boord en afknotting (6 ex), (micro)klingen met 
afgestompte boord (6 ex) en (micro)klingen met afgestompte boord en 2 afknottingen (1 ex). 
De spitsen met geretoucheerde basis (6 ex) vormen tevens een belangrijke groep. Typerend is 
de voorkeur voor een linkse lateralisatie. Typologisch behoren al deze spitsen tot de spitsen 
met dwars geretoucheerde basis.  
Ten slotte kon men onder de microlieten nog 1 Vielle –trapezium onderscheiden. 
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Uiteindelijk werden op de site nog volgende werktuigen aangetroffen: 1 Montbani –kling, 1 
ongedefinieerd werktuig (waarschijnlijk een atypische boordschrabber), 3 geretoucheerde en 
ondefinieerbare fragmenten en ten slotte 27 kleine fragmenten van zandstenen werktuigen.  
 

18.6 Besluit 
 
Op basis van de analyse van de opgegraven eenheden, wordt aangenomen dat de site van 
Kruishoutem –Kerkakkers oorspronkelijk een oppervlak bedroeg van om en bij de 2500m². 
Opmerkelijk voor deze site is de positionering van de Mesolithische concentraties binnen 
windvallen. Verschillende elementen toonden aan dat de occupatie van de site posterieur was 
aan de tree falls. De exacte tijd die verliep tussen de windvallen en de ingebruikname van de 
gronden door de Mesolithische mens is onduidelijk. Onderzoek heeft echter aangetoond dat 
dergelijke tree fall –fenomenen zorgden voor een weelderige ondergroei en consequente 
aantrekking van allerlei fauna. Verschillende elementen wijzen erop dat dergelijk fenomeen 
van ondergroei lange tijd kan voortduren, waardoor de Mesolithische mens waarschijnlijk kon 
genieten van een overvloed aan plantaardig en dierlijk materiaal.  
Men kan mogelijkerwijze de grote variatie binnen de typologische sequentie van de 
werktuigen interpreteren als een gevolg van de grote diversificatie aan bronnen, die een breed 
spectrum aan werktuigen vereiste. Hier zou dus mogelijk een functionele uitleg kunnen 
geboden worden aan de typologische variatie. Verdere analyse zal dit nog moeten uitwijzen. 
Daarnaast wordt de typologische samenstelling van deze site gekenmerkt door de 
aanwezigheid van smalle microklingen met afgestompte boord en spitsen met geretoucheerde 
basis. Dominantie van deze werktuigtypes wijst erop dat de site van Kruishoutem –
Kerkakkers meer dan waarschijnlijk een onderdeel vormt van de zogenaamde “Sonisse Heide 
Groep”48

                                                 
48 VERMEERSCH P.M. 1984. 

. Kenmerkend voor deze groep is de kleine geografische verspreiding die zich 
beperkt tot het gebied gelegen tussen de Noordzee in het westen, de Seine- en Sommevallei in 
het Zuiden, de Rijn in het oosten en de Rijn- en Maasvallei in het noorden. 
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19 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE ZONHOVEN 
–WIJVENHEIDE “BOLDERDAL” 

 

19.1 Algemene bespreking van de site 

19.1.1 Inleiding 
 
De locatie “De Wijvenheide” staat al lang bekend voor haar prehistorische vondsten. In 1936 
ontdekten de Fraters van het Sint Jan Berchmansgesticht te Zonhoven de eerste 
archeologische artefacten op het terrein. Hierop volgend onderzocht Hamal –Nandrin het 
gebied tussen 1937 en 1939. Hij trof in deze streek een groot aantal prehistorische sites aan, 
daterend uit het Laat –Paleolithicum en het Mesolithicum. De juiste locatie van deze sites is 
echter niet overgeleverd en veel vindplaatsen werden slechts weinig systematisch onderzocht. 
In 1986 ten slotte werd, op aangeven van P. Carolus en M. Welkenhuysen, vroegere 
medewerkers van Hamal –Nandrin, het terrein “Bolderdal” op de Wijvenheide uitgekozen 
voor systematische prospectie en onderzoek.  

19.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich op de oostelijke grens van de gemeente Zonhoven, in de provincie 
Limburg. De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°58’54” N.B. en 5°18’50” 
O.L. en kadastrale gegevens: perceel Sectie D 66a en gedeeltelijk 66b. 
De eigenlijke vindplaats bevindt zich in de Wijvenheide, een onderdeel van de Lage Kempen, 
en is gelegen tussen de vochtige valleien van de Roosterbeek en de Bolderbergbeek. Het 
gebied rondom de site wordt gekenmerkt door een matig natte tot natte zandbodem en talrijke, 
recente visvijvers. 

19.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Zonhoven –Bolderdal 1: 
Tijdens de opgraving van concentratie ZB1 werd onmiddellijk duidelijk dat een zeer groot 
deel van de eenheid volledig verstoord was. Onder de recente ploeglaag (20cm -25cm) kon 
men namelijk een zeer sterke vergraven zone onderscheiden van ongeveer 20cm tot 25cm dik. 
Binnen deze vergraving waren de verschillende podzol –horizonten volledig vermengd. 
Onder de vergraving was tevens een geel tot groen zandrijk sediment merkbaar, waarop zich 
een grondwater –gleyhorizont ontwikkeld had. Direct onder dit sediment bevond zich het 
Bolderiaanzand. De overgang tussen deze 2 lagen was echter niet duidelijk zichtbaar.  
De vergraving was waarschijnlijk het gevolg van de opgravingen van Hamal –Nandrin aan 
het begin van de 20e

Toch konden op het horizontale verspreidingsplan enkele clusters opgemerkt worden. In 
kwadraten 88 -89

 eeuw. Deze opgravingen hadden de concentratie sterk verstoord en 
zorgden voor de verdwijning van een groot deel van het archeologische materiaal. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat het merendeel van het materiaal niet in situ teruggevonden werd.  

 E17 -19S werd een kleine concentratie materiaal aangetroffen. Het feit dat 
hier een cluster ‘in situ vondsten’ aangetroffen werd, is gemakkelijk te verklaren door het feit 
dat de opgravingen van Hamal –Nandrin niet te sterk zijn uitgeweken in deze richting. In 
kwadraat 88-90 E14-15S werd tevens een kleine clustering opgemerkt. Dit is te verklaren 
door de aanwezigheid van een 1,10 m diepe kuil in deze zone. Het gaat hierbij waarschijnlijk 
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om een oude boomval. Ten slotte werd in kwadrant 91E 13S een artefact- en houtskoolrijke 
kuil opgemerkt, evenals in kwadrant 92E10 -11S, waar geen artefacten, maar wel houtskool 
werd ingezameld. 
 
Zonhoven –Bolderdal 2: 
Deze eenheid bevond zich grotendeels op de Bolderdal –zandwegel, waardoor de concentratie 
blootstond aan allerlei invloeden. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot het verlies van een 
deel van het archeologische materiaal. 
Toch werd nog een aanzienlijke hoeveelheid materiaal ingezameld, waarvan het grootste deel 
zich nog in situ bevond, en kon de verticale verspreiding hiervan nog achterhaald worden. Het 
merendeel van het materiaal werd teruggevonden in de A2 –horizont, die in deze zone slechts 
gedeeltelijk bewaard is gebleven, en in de B2h- en B2ir –horizont. De aanwezigheid van een 
grote hoeveelheid materiaal bovenaan de B2ir –horizont wijst erop dat er op deze plaats een 
sterk geconcentreerde ijzeraanrijkingshorizont aanwezig was, die de verticale verspreiding 
van het materiaal inperkte.  
In deze concentratie werden hoofdzakelijk kleine tot zeer kleine artefacten ingezameld. Dit 
wijst er volgens de onderzoekers mogelijk op dat binnen deze zone enkel het restant van een 
prehistorische occupatie is bewaard gebleven en dat het hoofdbestanddeel, dat zich 
waarschijnlijk hoger in het profiel bevond, verloren is gegaan.  
 

19.2 Datering 
 
Op de site werd een houtskoolmonster, afkomstig van de houtskoolrijke concentratie in 
kwadrant 92E10-11S, genomen voor 14C –datering. Het staal leverde een datering op in het 
midden van het Subboreaal, rond 3850 ±85 BP. 
 

19.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Op aangeven van bovenvermelde amateurarcheologen werd in 1986 een prospectiecampagne 
opgestart door de K.U. Leuven. Tijdens dit onderzoek werden op het terrein proefputten 
uitgezet van 1m², met als doel eventuele lithische concentraties te positioneren. In totaal werd 
tijdens deze campagne een terrein van 7500m² onderzocht. Hierbij werden 2 concentraties 
blootgelegd (Zonhoven –Bolderdal 1 en 2). Concentratie ZB1 werd opgegraven over een 
oppervlak van 59m² en is zwaar verstoord. Concentratie ZB2 werd, gezien het feit dat slechts 
een klein gedeelte van het restmateriaal is overgebleven, slechts gedeeltelijk opgegraven. 
 

19.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kon men in totaal 2 eenheden onderscheiden. De eenheid Zonhoven –Bolderdal 1 
werd onderzocht over een oppervlak van ongeveer 59m². In deze concentratie werden in totaal 
1413 artefacten ingezameld. 1128 vondsten of ongeveer 80% van het materiaal was afkomstig 
uit een secundaire context, met name uit de recente bouwvoor of uit de vergraven zone. 
De concentratie Zonhoven –Bolderdal 2 bevond zich grotendeels op een zandwegel, waardoor 
een groot deel van deze eenheid was verstoord. In totaal werden in ZB2 14 putten van 1m² 
onderzocht. Hierbij werden 408 artefacten ingezameld. Een groot deel van het verzamelde 
materiaal in deze eenheid bevond zich nog in situ. Slechts 111 vondsten (of ongeveer 27%) 
waren afkomstig uit de recente ploeglaag.  
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19.5 Het archeologische materiaal 

19.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 

 
Zonhoven –Bolderdal 1: 

Op de site werd voor de productie van de artefacten hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (84,8%). 
Daarnaast werd echter nog gebruik gemaakt van een grijs gevlekte, eerder kwaliteitsvolle en 
heterogene vuursteensoort (15,2%). Aanwezige cortexresten wijzen erop dat de vuursteen in 
weinig verweerde en ongerolde toestand werd ingezameld. 
Een groot deel van het materiaal (417 artefacten of 30%) vertoont sporen van vuurinwerking. 
Ten slotte werden op de site nog een twintigtal zandsteenbrokken en kwarstkeien ingezameld, 
waarvan de gefragmenteerde toestand duidelijk wijst op vuurinwerking. 
 
De algemene lithische samenstelling te ZB1 kan als volgt omschreven worden: 
Kernen zijn slechts beperkt aanwezig op de site (6 ex.). Ze werden bijna allemaal, op 1 
exemplaar na, vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Hieronder bevonden zich zowel kernen 
met 1 slagvlak, als kernen met 2 tegengestelde slagvlakken. 
Verfrissingproducten zijn iets talrijker, maar hun aantal blijft ook beperkt (16 ex.). Deze 
groep bestond vooral uit kernranden. Kernflanken en kerntabletten zijn minder frequent. 
De debitage was vooral gericht op de productie van onregelmatige (micro)klingen. Kleine 
debitageproducten zijn heel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. Afslagen, 
(micro)klingen en chips maken samen bijna 97% van het totaal aan materiaal uit. 
 

 
Zonhoven –Bolderdal 2: 

In tegenstelling tot de voorgaande concentratie, werd te ZB2 vooral gebruik gemaakt van 
silex (92,6%). Het betreft een grijze en heterogene silexvariant, die waarschijnlijk in sterk 
verweerde en gerolde toestand werd verzameld. 
Sporen van verbranding zijn merkbaar op 53% van alle artefacten (of 218 vondsten).  
In kwadrant 82E1S werden tevens enkele sterk verbrande zandsteenfragmenten verzameld 
tijdens het zeven. Deze fragmenten behoren mogelijk tot een haard. 
Ten slotte werd op de site nogal gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (7,4%).  
 
De algemene lithische samenstelling te ZB2 kan als volgt omschreven worden: 
Kernen en kernfragmenten ontbreken merkwaardig genoeg volledig binnen de assemblage. 
De aanwezigheid van 4 kernranden duidt echter wel aan dat er op de site gedebiteerd werd. 
Andere artefacten, zoals (micro)klingen, zijn ook slechts in beperkte mate aanwezig (31 ex.). 
Aflagen zijn iets beter vertegenwoordigd (39 ex.). Afslagfragmenten en schilfers zijn, in 
tegenstelling tot alle voorgaande categorieën, zeer sterk vertegenwoordigd. Samen vormen ze 
meer dan 80% van het totaal aan materiaal. Evenals bij ZB1 het geval was, dient men 
rekening te houden met een mogelijke vertekening van de archeologische realiteit. De kans is 
namelijk reëel dat een grote hoeveelheid van het omvangrijker lithisch materiaal verdwenen 
is, als gevolg van enkele oude opgravingen. 
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19.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 

 
De samenstelling van de werktuigen in ZB1: 

In totaal werden in concentratie ZB1 1413 artefacten ingezameld, waaronder slechts 22 
werktuigen. Dit levert een percentage op van 1,56% van het totaal aan vondsten. 
 
Hoewel het aantal werktuigen op de site tamelijk beperkt is, zien we toch een grote variatie. 
Onder de gemene werktuigen bevonden zich 3 geretoucheerde afslagen, evenals 1 ruimer. 
Verder werden nog verscheidene geretoucheerde microklingen ingezameld, waaronder 1 
microkling met gedeeltelijk afgestompte boord, 1 exemplaar met afgeknaagde boord, 1 
microkling gebroken boven een kerf, 1 geretoucheerde microkling en 1 microkling met distale 
retouches. 
Onder de microlieten domineerden vooral de microlieten met vlakke retouches. Onder deze 
categorie bevonden zich 2 driehoeken met vlakke retouches, evenals een fragment van een 
spits met vlakke retouches en een onafgewerkte microliet. 
Verder konden onder de microlieten nog 2 spitsen met schuine basis onderscheiden worden, 
evenals 1 fragment van een smalle microkling met afgestompte boord en 1 merkwaardige 
spits met afgestompte boorden, die onder ‘andere microlieten’ geclassificeerd werd.  
Ten slotte werden op de site nog 2 Montbani –klingen ingezameld. 
 

 
De samenstelling van de werktuigen in ZB2: 

Binnen concentratie ZB2 werden slechts 8 werktuigen ingezameld op een totaal van 408 
artefacten. Dit levert een percentage op van 1,96%. 
 
Onder de gemene werktuigen waren 1 kling met schuine afknotting, evenals 1 microkling met 
atypisch afgestompte boord en een gebroken microkling met schuine afknotting aanwezig. 
De categorie van de microlieten werd vertegenwoordigd door 1 dunne spits met schuine 
afknotting, 1 fragment van een smalle microkling met 2 afgestompte boorden en 2 microlieten 
met vlakke retouches. Het gaat hierbij hoogstwaarschijnlijk om Maretakspitsen. Ten slotte 
werd nog 1 verbrande, onbepaalde microliet ingezameld. 
 

19.6 Besluit 
 
Aan de hand van het aanwezige materiaal kan de site, ondanks de zware verstoringen binnen 
de concentraties, gedateerd worden in het Midden –Mesolithicum. De ‘sterke’ aanwezigheid 
van microlieten met vlakke retouches, evenals de afwezigheid van Vroeg –of Laat –
Mesolithische gidsfossielen, respectievelijk spitsen met niet –geretoucheerde basis en 
trapezia, wijzen in deze richting. 
Hoewel de site duidelijk verstoord werd en weinig garanties biedt omtrent de 
representativiteit van de artefactensamenstelling, is het toch interessant om ze te bespreken. 
Het aantal Midden –Mesolithische sites in België is namelijk zeer beperkt. De meeste sites 
behorend tot deze periode werden tevens in tamelijk verstoorde contexten aangetroffen. Het is 
in het kader van het hier gevoerde onderzoek dus wenselijk om ook deze site in de bespreking 
op te nemen. 
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20 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE BRECHT –
MOORDENAARSVEN 1 

 

20.1 Algemene bespreking van de site49

20.1.1 Inleiding 

 

 
De site Brecht –Moordenaarsven 1 werd, net als BM -2, ontdekt tijdens een veldprospectie 
door J. Hoefnagels en daarna opgegraven door P.M. Vermeersch, R. Lauwers en P. Gendel.  

20.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
Brecht –Moordenaarsven 1 bevindt zich op dezelfde locatie als BM -2. 

20.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In tegenstelling tot BM -2 was een groot deel van de site BM -1 verstoord. Op verscheidene 
plaatsen was de bodem tot aan de basis van de A2 –horizont verwijderd. Verschillende 
bronnen vermelden dat de bodem van de podzol aan het begin van de vorige eeuw vaak werd 
verwijderd om voor andere doeleinden te gebruiken. Desondanks kon aangetoond worden dat 
het meeste materiaal geconcentreerd lag in het onderste deel van de A2- horizont en bovenste 
deel van de B –horizonten. Ongeveer 90% van al het materiaal werd gevonden in een interval 
van 15cm. De horizontale verspreiding is veel onduidelijker en werd beïnvloed door erosie –
activiteiten. Door de talrijke verstoringen kon de uiterste grens van de eenheid niet bepaald 
worden. Ten slotte kon op de site geen enkele duidelijke structuur onderscheiden worden.  
 

20.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De eigenlijke opgraving van de site ging van start in juni 1981. Tijdens deze campagne 
baseerde men zich sterk op de voorafgaande prospectieresultaten. De opgravingen werden 
aangevat nabij het vermoedelijke centrum van de concentratie. Hier werd iedere vierkante 
meter op het terrein opgegraven in lagen van 5cm, waarbij zowel de horizontale, als verticale 
positie van de artefacten werd ingetekend. Het vrijgekomen sediment werd gezeefd (4mm 
mazen) op vondsten. In totaal werd een terrein van 63m² onderzocht en opgegraven.  
 

20.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Door de talrijke verstoringen kon geen precieze informatie verschaft worden omtrent de totale 
omvang van de gehele site en concentratie BM -1. 

                                                 
49 Concentratie BM -1, wordt apart besproken van BM -2. Vermits deze eenheden duidelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn, lijkt het mij beter ze individueel te behandelen. Verscheidene elementen, waaronder de 
locatie en stratigrafie van de concentraties, zijn echter gelijk en zullen dus niet herhaald worden. Voor een 
preciezere omschrijving van deze elementen verwijs ik naar de bespreking van BM -2.  



 106 

20.4 Het archeologische materiaal 

20.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd vooral gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (77,3%). Daarnaast werd 
tevens een kleine hoeveelheid silex aangewend (22,7%). De silex is eerder heterogeen qua 
structuur en heeft meestal een grijze kleur. Cortexrestanten op enkele artefacten wijzen erop 
dat de silex waarschijnlijk afkomstig is van gerolde, tamelijk kwaliteitsvolle knollen, 
verzameld in fluviatiele grindterrassen, in de onmiddellijke nabijheid van de site.  
 
Kernen komen slechts in heel beperkte mate voor op de site (4 ex.) en omvatten 3 kernen met 
1 slagvlak en 1 kern met tegengestelde slagvlakken. De aanwezige negatieven wijzen erop dat 
ze vooral gebruikt werden voor de productie van (micro)klingen. 
Het verfrissingmateriaal is iets beter vertegenwoordigd (18 ex.) en wordt vooral gedomineerd 
door fragmenten van kernrandklingen (12 ex.). Daarnaast werden echter ook nog 4 
kernflankafslagen, 1 kerntablet en 1 volledige kernrandkling aangetroffen. 
(Micro)klingen en afslagen zijn goed vertegenwoordigd. Voor de productie van beide types 
artefacten werd voornamelijk Wommersomkwartsiet gebruikt. De meeste (micro)klingen zijn 
regelmatig en hebben een trapezoïdale doorsnede. Ten slotte werden op de site nog een 
aanzienlijke hoeveelheid brokstukken en chips aangetroffen, evenals 20 kerfresten. 

20.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site bevonden zich slechts 39 werktuigen. Dit levert een percentage op van 3,35%. 
 
Het aandeel van de gemene werktuigen is heel beperkt. Hieronder bevonden zich slechts 2 
afslagen met een onregelmatige en gedeeltelijke retouche op 1 van beide boorden. Daarnaast 
werd nog 1 microkling aangetroffen met schuine afknotting op het distale uiteinde. 
Microlieten zijn wel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. Ze werden bijna allemaal 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Onder de microlieten bevonden zich voornamelijk 
trapezia (15 ex.). Deze groep wordt gedomineerd door de korte rechthoekige trapezia (10 ex.). 
Verder bevonden zich onder deze categorie echter nog 1 kort ruitvormig trapezium, evenals 3 
Vielle –trapezia en 1 kort asymmetrisch trapezium. Onder de microlieten bevonden zich ten 
slotte nog 2 microklingen met afgestompte boord en 4 onbepaalde microlieten. 
Montbani –(micro)klingen zijn ook goed vertegenwoordigd en zijn ook meestal vervaardigd 
uit Wommersomkwartsiet. Hieronder bevonden zich vooral klingen met 1 gekerfde boord. 
Daarnaast werden nog 3 microklingen en 1 kling gevonden met onregelmatige retouches op 1 
boord, evenals 2 klingen met tegenoverliggende kerven en 1 kling met afgezette kerven. 
 

20.5 Besluit 
 
De site BM -1 wordt gekenmerkt door een preferentieel gebruik van Wommersomkwartsiet. 
Deze materie werd vooral voor de productie van klingen en trapezia aangewend. Het aandeel 
van het kwartsiet ligt sterk boven het gemiddelde voor de Laat –Mesolithische sites (77,3%). 
Grote hoeveelheden Wommersomkwartsiet werden ook op andere Laat –Mesolithische sites 
aangetroffen, onder andere te Brecht –Thomas Heyveld en Weelde –Paardsdrank. Percentages 
zoals te BM -1 werden echter slechts op 1 andere site vastgesteld, namelijk de Midden –
Mesolithische site Helchteren –Sonnisse Heide 2. Dergelijke voorkeur voor het gebruik van 
Wommersomkwartsiet en de dominantie van trapezia, wijst op een gespecialiseerde functie.  
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21 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE BRECHT –
MOORDENAARSVEN 2 

 

21.1 Algemene bespreking van de site 

21.1.1 Inleiding 
 
De aanwezigheid van Mesolithische sporen te Brecht werd aan het licht gebracht door J. 
Hoefnagels, die tijdens de periode 1976 tot 1981 verscheidene veldprospecties uitvoerde op 
het terrein van Moordenaarsven. Volgend op de ontdekkingen van Hoefnagels en nadat een 
reeks voorafgaande onderzoeken werden uitgevoerd, werd de site opgegraven in de zomer van 
1981 en 1982 door P.M. Vermeersch, met medewerking van R. Lauwers en P. Gendel. 
Tijdens de opgraving kwamen 3 Mesolithische concentraties aan het licht. 

21.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Brecht –Moordenaarsven is gelegen in de gemeente Brecht, in het noordwesten van de 
Antwerpse Kempen.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 51°19’57” N. en 04°36’03” E. 
De site bevindt zich op het oosterse uiteinde van een duinenlandschap, behorende tot de 
Beerse Formatie en ligt in het zuidelijk deel van het draineringsysteem van de Maas. Het 
gebied rondom de site wordt gekenmerkt door talloze duinen, bestaande uit mariene 
kleiafzettingen en dekzanden en wordt doorsneden door talrijke depressies. De site bevindt 
zich bovenop een paraboolvormige duin, in de nabijheid van een ven. 

21.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van BM -2 kan als volgt omschreven worden (profiel N29 E76)50

- 26,73 -26,69m: heterogene Ap –horizont met daarbinnen afwisselend lichte en 
donkerbruine, humusrijke vlekken, afkomstig van het graven van putten. 

: 

- 26,69 -26,52: kleine micropodzol bestaande uit: 
⋅ Donkere, humus- en zandrijke A1 –horizont van egale dikte.  
⋅ Lichtgrijze A2 –horizont, bestaande uit los zand en golvend naar beneden toe. 
⋅ Donkergrijze, humusrijke Bh –horizont, met onregelmatige aflijning. 

- 26,52 -26,36m: alluviale horizont van een vroegere podzol, bestaande uit een 
lichtgrijze, losse zandlaag, met daarin ronde en ovaalvormige perforaties of putten, 
opgevuld met witachtig zand.  

- 26,36 -26,09m: donkere, humusrijke horizont, bestaande uit: 
⋅ Rh –horizont: sterk gelaagde, humusrijke lagen met daartussen wortels. Aan de 

basis van deze laag bevinden zich tevens talrijke wortels.  
⋅ Bhir –horizont: harde, bruine zandlaag met duidelijke begrenzing naar boven 

toe en diffuus afgelijnd naar beneden. 
                                                 
50 Volgende processen waren verantwoordelijk voor de vorming van de stratigrafie (cfr. Weelde –Paardsdrank): 
Een natte bosbodem zette zich af bovenop de Tardiglaciale duinzanden. Veranderingen in de bosvegetatie 
zorgden vervolgens voor humusvorming (zichtbaar als dunne vezels in de A –horizont). Daarna werden de 
artefacten afgedekt door nieuwe duinzanden. Hier bovenop ontwikkelde zich een heide -podzol. Daarna zorgde 
nieuwe eolische activiteit voor de afzetting van een nieuwe zandlaag, waarop de micropodzol zich ontwikkelde.  
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- 26,09 -25,88m: homogene, gelig tot grijze, losse zandlaag met daarin humus –vezels. 
Deze horizont is gehomogeniseerd door allerlei biologische activiteiten, vóór de 
afzetting van de podzol. 

- 25,88 -25,53m: gelige zandlaag met daartussen 5 brede, parallelle humusrijke 
vezellagen. In de bovenste 10cm is de lamélering niet duidelijk. Daaronder is de 
verdeling in lagen beter zichtbaar. Binnenin deze laag bevinden zich verticale 
perforaties, die opgevuld zijn met los, grijsachtig zand, afkomstig van de 
bovenliggende horizont. De verticale verstoringen zijn waarschijnlijk afkomstig van 
fossiele wortelgangen. 

- 25,53 -25,13m: gele zandlaag, waarin de horizontale verdeling van de lagen goed 
bewaard is gebleven. Naar beneden toe zijn ijzeroxidaties merkbaar. Dit is mogelijk te 
wijten aan de schommelingen van het grondwaterniveau.  

- Hieronder bevonden zich nog 3 horizonten. Deze horizonten vormen duidelijk het 
overblijfsel van een natte bosbodem.  

 
Verscheidene elementen wijzen er op dat op het terrein de bovenste zode werd afgehaald, 
waardoor een deel van de podzol verwijderd is. Toch kon men de verticale verspreiding op de 
site nog goed achterhalen. Het merendeel van het materiaal werd teruggevonden in een 15cm 
interval. De verspreiding kon echter oplopen tot 35cm. De algemene verticale verspreiding 
wijst op slechts 1 artefactrijke horizont. Toch zijn enige verschillen merkbaar. In het noorden 
liggen de artefacten voornamelijk geconcentreerd in de B2 –horizont, terwijl ze in het zuiden 
zich eerder in de A2 –horizont bevinden. Tussenin is er een geleidelijke overgang merkbaar.  
 
Brecht –M 2 bestond uit 1 duidelijke, ovaalvormige concentratie. Deze eenheid is zowel in 
het noorden als in het zuiden verstoord. De rest van de concentratie is onaangeroerd gebleven.  
Aan de rand van de concentratie werden 9 structuren aangetroffen. Het betreft kleine vlekken 
of verkleuringen in de bodem. Deze verkleuringen kunnen opgedeeld worden in 2 groepen. 
Het eerste type structuur bestaat uit putten (I, VIII, III, VII), die opgevuld werden met 
houtskool. Deze komvormige structuren zijn goed afgelijnd ten opzichte van de omliggende 
boden en zijn meestal tussen 10cm en 15cm diep.  
Daarnaast werden ook vlakke houtskoolconcentraties (II, IV, V, VI, IX) aangetroffen. Deze 
concentraties zijn eerder zwak afgelijnd en vertonen een minder duidelijke verkleuring. Ze 
reiken vaak niet dieper dan 3cm tot 4cm. 
 

21.2 Datering 
 
Op de site werden verscheidene monsters genomen, afkomstig van de podzol en het ven, voor 
palynologisch onderzoek. Hoewel de stalen interessante informatie opleverden over de 
evolutie van het landschap in het gebied, konden de pollen niet gelinkt worden aan de 
occupatie en kunnen ze dus ook geen indicatie geven omtrent de datering van de site. 
Er werden echter ook 6 houtskoolstalen genomen voor 14C –datering. Alle stalen, op één na, 
waren afkomstig van een bepaalde structuur. De eerste drie stalen waren afkomstig van de A2 
–horizont. De overige stalen werden genomen in de B2ir –horizont. 

- Structuur VIII: 6070 ± 120 BP 
- Structuur I: 6270 ± 120 BP 
- Verspreid monster: 6320 ± 120 BP 
- Structuur VII: 6530 ± 60 BP 
- Structuur III: 7990 ± 110 BP 
- Structuur IV: 8650 ± 45 BP 
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21.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de prospecties en oppervlakte –inzamelingen werd duidelijk dat er op de site 3 aparte 
concentraties aanwezig waren. Bovendien was in de directe nabijheid van de site een andere, 
Laat –Mesolithische vindplaats aangetroffen, meer bepaald Brecht –Thomas Heyveld. 
Het onderzoek op de site van Moordenaarsven ging van start in 1980. Tijdens het 
voorafgaand onderzoek werden 20 testputten van 1m op 1m uitgezet. De prospectie toonde 
aan dat een groot deel van het materiaal zich nog steeds in situ bevond. Hierop volgend 
gingen de eigenlijke opgravingen van BM -2 van start in juli 1981. Tijdens de opgravingen 
werd een terrein van 172m² onderzocht.  
 

21.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De concentratie van Brecht –Moordenaarsven 2 bedroeg ongeveer 12m op 7,5m, was noord –
zuid georiënteerd en had een ovaalvormige aflijning. Deze eenheid was in het noorden 
enigszins verstoord door de aanleg van een autosnelweg. De zuidelijke grens van de 
concentratie werd tevens verstoord door winderosie en trampling. In totaal werden in deze 
eenheid meer dan 24.000 artefacten ingezameld, waarvan een groot deel zich nog steeds in 
situ bevond. De artefacten uit silex werden verspreid teruggevonden over de volledige site. 
Vondsten vervaardigd in Wommersomkwartsiet werden echter enigszins geconcentreerd 
aangetroffen langs de noordelijke en zuidoostelijke grens van de eenheid. 
 

21.5 Het archeologische materiaal 

21.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex (88,87%) en Wommersomkwartsiet 
(11, 09%). De gebruikte silex is zeer heterogeen van kleur en structuur en is eerder van 
inferieure kwaliteit. Aan de hand van cortexresten op sommige artefacten, kan er aangetoond 
worden dat er vooral gebruik gemaakt werd van kleine, onregelmatige knollen. Deze knollen 
zijn waarschijnlijk afkomstig van de fluviatiele grindterrassen, in de nabijheid van de site. In 
enkele beperkte gevallen werd ook ftaniet (0,02%) en glimmerzandsteen (0,02%) gebruikt.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden 203 kernen ingezameld. Ze vertonen bijna allemaal een uitgeput stadium. 
Kernen met 1 slagrichting domineren duidelijk (64 ex.). Daarnaast werden echter nog enkele 
kernen met 2 kruisende (28 ex.) en 2 tegengestelde (22 ex.) slagrichtingen aangetroffen. 
Daarbovenop werden nog 10 kernen met meerdere slagrichtingen, evenals 26 onregelmatige 
kernen en 53 niet determineerbare kernfragmenten ingezameld. 
De verfrissingproducten zijn ook goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (165 ex.) en 
worden gedomineerd door de kernrandklingen (117 ex.). Verder bevonden zich onder het 
verfrissingmateriaal nog 24 kerntabletten en 24 kernflankafslagen. Een deel van de 
verfrissingproducten werd tevens herbewerkt tot werktuig. 
De debitage was voornamelijk gericht op de productie van klingen en microklingen. 
Verscheidene (micro)klingen vertonen een eerder onregelmatige debitage. Op de site werd 
echter ook een aanzienlijke hoeveelheid (micro)klingen aangetroffen, vooral (micro)klingen 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet, die wel regelmatig waren bewerkt. Over het algemeen 
kan de debitage omschreven worden als de Montbani –stijl.  



 110 

De afslagen zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd. De meeste afslagen zijn klein en 
overschrijden de 2cm niet. Er werd tevens een grote hoeveelheid chips aangetroffen. 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken, evenals 117 kerfresten, 7 
afslagen van kerfresten, 12 gewone stekerafslagen en 2 kloppers ingezameld. 

21.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden op de site 24.185 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 850 
werktuigen. Dit levert een percentage op van 3,51%.  
 
Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd (108 ex of 12,71%). Deze categorie was zeer 
gevarieerd en omvatte 5 lange klingschrabbers, evenals 1 gebroken afslagschrabber, 11 
eenvoudige afslagschrabbers en 8 geretoucheerde afslagschrabbers. De duimnagelschrabbers 
vormden echter de belangrijkste groep (65 ex.). Daarnaast werden nog 2 getande 
eindschrabbers ingezameld en 16 andere eindschrabbers op afslag51

De geretoucheerde afslagen zijn ook heel goed vertegenwoordigd (118 ex.). Hieronder 
bevonden zich voornamelijk dunne geretoucheerde afslagen (99 ex.). Verder bevonden zich 
onder deze categorie nog 5 dunne getande afslagen, evenals 2 dikke en 4 dunne afgeknotte 
afslagen en ten slotte nog 8 dikke geretoucheerde afslagen. 

. 

Bekken, boren en stekers zijn slechts beperkt aanwezig. Er werden slechts 5 boren 
ingezameld. Daarnaast werden nog 15 bekken, evenals 2 tweeslagstekers en 2 afgeknotte 
stekers aangetroffen. Eén van de afgeknotte stekers valt op door zijn grote afmetingen. 
Het aandeel van de geretoucheerde klingen is ook eerder beperkt (30ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 3 klingen met rechte en 8 klingen met schuine afknotting, evenals 1 
mes met afgestompte rug en 18 klingen met continue retouches. 
De geretoucheerde microklingen vormen een tamelijk belangrijke groep (60 ex.). Deze 
categorie werktuigen is zeer gevarieerd qua afwerking en omvatte 2 atypisch en 3 gedeeltelijk 
afgestompte microklingen, evenals 2 afgestompte microklingen met een bult en 1 gebogen 
afgestompte microkling. Daarnaast werden nog 10 gedeeltelijk geretoucheerde microklingen 
aangetroffen. Hieronder bevonden zich exemplaren met regelmatige retouches op 1 of beide 
boorden. Verder bevonden zich onder deze categorie nog 1 exemplaar met Ouchtata –
retouche, 3 exemplaren met 1 kerf, evenals 2 exemplaren gebroken boven en 5 gebroken in 
een kerf. Ten slotte bevonden zich onder de geretoucheerde microklingen nog 28 afgeknotte 
exemplaren. 
Onder de gemene werktuigen bevonden zich ten slotte nog 6 geschubde werktuigen of pièces 
esquillées, evenals 2 gemene werktuigen, die niet nader gedefinieerd konden worden. 
De microlieten vormen echter duidelijk de belangrijkste werktuigencategorie op de site. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen een belangrijke groep (67 ex.) en omvatten 19 
schuin afgeknotte spitsen, 20 korte spitsen, 19 spitsen met één afgestompte boord en 9 spitsen 
met 2 afgestompte boorden. 
Het aandeel van de tweepuntige microlieten was eerder beperkt. Er werden slechts 3 
exemplaren aangetroffen, meer bepaald 2 segmenten en 1 atypisch segment. 
Microklingen met afgestompte boord vormen de belangrijkste groep microlieten (174 ex.). 
Hieronder bevonden zich 14 smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 75 
fragmenten en 22 smalle microklingen met afgestompte boord en afknotting. Daarnaast 
werden nog 26 microklingen met afgestompte boord en afknotting, 34 fragmenten van 
microklingen met afgestompte boord en 3 ongelijkbenige microklingen met afgestompte 
boord aangetroffen. 

                                                 
51 Onder deze categorie worden gerekend: eindschrabbers gemaakt op uitgeputte kernen of verfrissingproducten, 
dubbele eindschrabbers en fragmenten van eindschrabbers. 
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De driehoeken zijn minder sterk vertegenwoordigd (30 ex.). Toch bevonden zich onder deze 
categorie 21 ongelijkbenige driehoeken, evenals 2 afgeknotte ongelijkbenige exemplaren, 4 
ongelijkbenige driehoeken met kleine concave afknotting en 3 gelijkbenige exemplaren. 
Onder de microlieten met vlakke retouches bevonden zich in totaal 23 exemplaren, meer 
bepaald 4 Maretakspitsen, 8 microlieten met vlakke retouches, 9 spitsen met afgeronde basis 
en 2 met schuine basis en met vlakke retouches.  
Spitsen met geretoucheerde basis zijn ook slechts in beperkte mate aanwezig (8 ex.). 
Hieronder bevonden zich 1 korte driehoekige spits, evenals 4 korte, spitsboogvormige spitsen, 
2 Tardenoisspitsen en 1 lange, driehoekige spits met concave afknotting.  
De trapezia vormen ten slotte de derde belangrijkste groep microlieten op de site (57 ex.). 
Vooral de lange ruitvormige of rhombische trapezia zijn sterk aanwezig (23 ex.). Daarnaast 
werden echter ook nog 7 korte ruitvormige trapezia, evenals 12 korte rechthoekige trapezia en 
2 Vielle –trapezia aangetroffen, evenals 5 symmetrische en 8 asymmetrische exemplaren. 
Ongeveer de helft van alle trapezia werden vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Ten slotte 
bevonden zich onder de microlieten nog 54 onbepaalde exemplaren. 
De Montbani –klingen worden vertegenwoordigd door 83 exemplaren. Deze categorie is zeer 
gevarieerd en omvat 2 klingen en microklingen met meerdere inkepingen op 1 boord, evenals 
20 klingen en 21 microklingen met onregelmatige retouches op 1 boord. Daarnaast werden 
nog 3 klingen en 1 microkling met tegenoverliggende inkepingen, 10 klingen en 12 
microklingen met tegenoverliggende retouches en ten slotte nog 10 klingen en 2 microklingen 
met afgezette retouches onderscheiden.  
 

21.6 Besluit 
 
De microlithische assemblage te BM -2 is opmerkelijk. Verscheidene microlieten wijzen op 
een vroege datering, terwijl andere duiden op een late datering. We hebben dus te maken met 
een locatie, die door de prehistorische mens minimum twee maal bezocht is. Dit kan mogelijk 
verklaard worden door de aanwezigheid van een andere Mesolithische site, namelijk Brecht –
Thomas Heyveld, in de onmiddellijke nabijheid van BM -2. De site van B –TH valt duidelijk 
te situeren binnen het Laat –Mesolithicum en kan volgens de onderzoekers als tamelijk 
homogeen beschouwd worden. Het materiaal van B –TH vertoont tevens grote gelijkenissen 
met de Laat –Mesolithische component van BM -2. In de hoop de 2 diachrone assemblages 
van elkaar te kunnen onderscheiden, werkten de onderzoekers een hypothese uit, waarbij ze 
aannamen dat BM -2 twee maal bezocht werd, één maal door de Laat –Mesolithische mens 
van B –TH en één maal door een oudere groepering. Door het materiaal dat gelijkenissen 
vertoont met dat van B –TH te isoleren hoopten ze de oudere, Vroeg –Mesolithische 
component te kunnen onderscheiden en zo 2 aparte, homogene assemblages te creëren. Indien 
de Laat –Mesolithische component onderscheiden wordt te BM -2, vallen onmiddellijk de 
sterke gelijkenissen op met B –TH. Er zijn echter ook enige verschillen merkbaar, onder 
andere in de samenstelling van de trapezia. Op basis hiervan zou men kunnen aannemen dat 
BM -2 iets jonger is dan B -TH en eerder aanleunt bij Opglabeek –Ruiterskuil. De 
verspreiding van het materiaal te BM -2, evenals de 14C –dateringen bevestigen enigszins de 
positionering van de site. Aan de hand van al deze elementen dateren de onderzoekers de Late 
BM -2 occupatie tussen 6.400 en 6.200 BP. 
Op basis van wat na onttrekking van de Laat –Mesolithische component overblijft, wordt de 
Vroeg –Mesolithische site gecreëerd, waarbij de microklingen met afgestompte boord sterk 
domineren en het percentage aan Wommersomkwartsiet rond de 5% schommelt. Aan de hand 
van het aanwezige materiaal en de 14C –datering kan de vroege BM -2 site mogelijk 
verbonden worden met Helchteren –Sonnisse Heide 2 en gedateerd worden rond 8.000 BP. 
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22 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE BRECHT –
THOMAS HEYVELD 

 

22.1 Algemene bespreking van de site 

22.1.1 Inleiding 
 
J. Hoefnagels voerde jarenlang prospecties uit rondom het dorp Brecht. Tijdens een 
veldprospectie op het terrein “Thomas Heyveld” ontdekte hij een aanzienlijke hoeveelheid 
Mesolithisch materiaal aan de oppervlakte. Volgend op deze ontdekking werd in 1980 een 
opgraving opgestart door de K.U. Leuven.  

22.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Brecht –Thomas Heyveld is gelegen in de gemeente Brecht, in het noordelijke 
deel van de Antwerpse Kempen. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 51°20’03” N.B. en 04°36’11” O.L. 
Hoewel de morfologie van het landschap volledig aangetast is door talrijke ploegactiviteiten, 
kunnen we in het gebied nog een lichte ophoging bemerken. De site zelf bevond zich op een 
zandige opheffing, in de nabijheid van een grote depressie, die opgevuld werd met veen.  

22.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In de onderzochte zone waren de bovenste horizonten sterk verstoord. Het bovenste gedeelte 
van de oorspronkelijke podzol was zelfs volledig afgeknot door het ploegen. Op sommige 
plaatsen was de B2ir –horizont bewaard gebleven. In de meeste gevallen bevond de bruingele, 
zandrijke C –horizont zich onmiddellijk onder de ploeglaag.  
 
Om de relatie tussen de duin en de nabijgelegen depressie te onderzoeken, werden 
verscheidene boringen uitgevoerd op het terrein.  
De stratigrafie van de duin (boringen I en IV) ziet er als volgt uit: 

- 0 -40cm: ploeglaag 
- 40 -80cm: bruingele zandlaag van de C –horizont. In het bovenste deel van de laag is 

een kleine ijzerverrijking merkbaar. Deze laag behoort waarschijnlijk tot de Beerse 
Formatie. 

- 80 -100cm: slibachtige dekzandlaag. Aan de basis van deze laag is een dunne laag met 
keien merkbaar. 

- 100 - ?cm: lichtgrijze, zand- en leemrijke laag met kleiverrijkingen. Deze laag wordt 
geïnterpreteerd als een geërodeerde Kempense kleilaag. 

 
De stratigrafie van de depressie (boringen II en III) bestaat uit volgende elementen: 

- 0 -35cm: veen- en humusrijke zandlaag. 
- 35 -45cm: homogeen bruine dekzanden. Deze laag bestaat in feite uit de B2 –horizont 

van de natte podzolbodem.  
- 45 -60cm: grove zandlagen met kleine keien. 
- 60 - ?cm: kleiachtige, lichtgrijze zandleemlaag. 
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Op basis van de stratigrafie wordt duidelijk dat de site zich op een verhoging van 
Tardiglaciale of Holocene duinzanden bevond. Op deze duinzanden ontwikkelde zich een 
humus- en ijzerrijke podzol. De depressie werd pas veenrijk na de bodemvorming.  
Het merendeel van het lithisch materiaal werd verzameld in de bovenste, verstoorde lagen en 
in 2 concentraties, die reeds door Hoefnagels onderscheiden waren. In deze concentraties kon 
een zeer kleine hoeveelheid materiaal in situ verzameld worden, meer bepaald uit het 
bovenste gedeelte van de C –horizont. Hoewel de bodem op de site zwaar verstoord was en er 
geen structurele aspecten bewaard zijn gebleven, gaan de onderzoekers ervan uit dat de 2 
concentraties wel degelijk te linken zijn aan de Mesolithische occupatie. Deze concentraties 
bevonden zich op ongeveer 20m afstand van elkaar en konden, als gevolg van de talrijke 
bodemverstoringen niet meer exact afgelijnd worden. Hoewel de precieze omvang van deze 
eenheden niet kon achterhaald worden, was het wel duidelijk dat de noordelijke concentratie 
veel groter was en meer artefacten bevatte.  
 

22.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de periode 1976 -1981 verzamelde J. Hoefnagels een aanzienlijke hoeveelheid 
oppervlaktemateriaal te Brecht –Thomas Heyveld. Het merendeel van dit materiaal was 
afkomstig van 2 oppervlakteconcentraties. Hoefnagels bracht echter het materiaal uit de 2 
eenheden en de rest van het meer verdeelde oppervlaktemateriaal samen, waardoor het 
tegenwoordig niet meer mogelijk is de precieze herkomst van de vondsten te bepalen. 
Volgend op deze ontdekkingen werd van juli tot september 1980 een opgraving uitgevoerd 
door de K.U. Leuven. Voordat de eigenlijke opgraving werd aangevat, werden eerst testputten 
van 1m op 2m uitgezet op de site om eventuele in situ vondsten te lokaliseren. Vervolgens 
werd het terrein met de schop opgegraven over een oppervlak van 100m². Het merendeel van 
de sedimenten werd gezeefd door middel van 4mm mazen.  
 

22.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Zoals hierboven vermeld, werd de site over een totaal oppervlak van 100m² opgegraven. 
Ondanks de zware verstoring van de bodem, veroorzaakt door aanhoudende ploegactiviteiten, 
konden 2 concentraties onderscheiden worden, op 20m van elkaar. Hoewel de omvang van de 
eenheden niet kon achterhaald worden, was het wel duidelijk dat de noordelijke concentratie 
veel grote was dan de zuidelijke eenheid en tevens de meeste vondsten opleverde. 
 
Op de site werden ook enkele beenfragmenten en scherven aangetroffen in de C –horizont. De 
beenfragmenten bevonden zich over een oppervlak van enkele vierkante meters in de 
noordelijke concentratie. De scherven werden echter over een zeer klein oppervlak 
teruggevonden in de zuidelijke eenheid. Deze scherven bevonden zich in de onverstoorde C –
horizont. Er werd geen lithisch materiaal aangetroffen in de nabijheid van het aardewerk. 
Rondom de scherven werd tevens een grote hoeveelheid houtskool gevonden. Analyse van de 
scherven toonde aan dat ze allen behoorden tot een eivormige kom, daterend uit de IJzertijd.  
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22.4 Het archeologische materiaal 

22.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal52

 
 

Silex en Wommersomkwartsiet (20%) zijn de frequentst gebruikte materiaalsoorten.  
Ftaniet en zandsteen werden slechts sporadisch gebruikt.  
Ongeveer 90% van alle kernen met cortexresten werden vervaardigd uit gerolde knollen. Alle 
andere kernen werden gemaakt uit verse knollen. De gerolde silexknollen werden 
waarschijnlijk lokaal ontgonnen, meer bepaald in de nabijgelegen fluviatiele grindterrassen. 
De oorsprong van de verse silexknollen is echter minder duidelijk. De dichtstbijzijnde 
herkomstlocatie bevindt zich in de regio rond Maastricht, op ongeveer 90km van de site. 
Vermits er geen debitage –afval gevonden werd uit ftaniet of zandsteen, gaan de onderzoekers 
ervan uit dat deze artefacten afgewerkt zijn binnengebracht op de site.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
De aanwezige kernen zijn meestal klein en onregelmatig. Het merendeel van de kernen op de 
site vertoont tevens een uitgeput stadium. Kernen met 1 slagvlak komen het vaakst voor. 
Kernen met 2 tegengestelde of kruisende slagrichtingen zijn minder frequent. Ten slotte 
werden nog 2 discoïdale en een aanzienlijk aantal onregelmatige kernen gevonden.  
Verfrissingproducten worden vertegenwoordigd door 12 exemplaren. Onder deze groep 
domineren de kernrandklingen, gevolgd door kernflankafslagen. Kerntabletten zijn zeldzaam.  
De debitage is vooral gericht op de productie van microklingen. Klingen en microklingen 
vertegenwoordigen 23,8% van de totale lithische industrie. Het merendeel van de 
(micro)klingen vertoont regelmatige, parallelle boorden. Afslagen en fragmenten van afslagen 
zijn iets frequenter aanwezig. Ze vormen samen ongeveer 29,2% van de totale assemblage. 
Kerfresten worden vertegenwoordigd door 141 exemplaren (4,7%). Het merendeel van de 
kerfresten vertoont een linkse lateralisatie en werd vervaardigd op regelmatige klingen. 
Het eerder lage percentage aan chips, in vergelijking met vele andere sites in de bespreking, is 
waarschijnlijk te wijten aan de opgravingtechniek.  
Brokstukken vormen ten slotte ongeveer 1,9% van de volledige industrie. 

22.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen53

 
 

Werktuigen vormen een zeer belangrijke groep vondsten. Op de in totaal 2982 verzamelde 
artefacten op de site konden 309 werktuigen54

 

 onderscheiden worden. Dit levert een 
percentrage op van ongeveer 10,36%. Voor de vervaardiging van werktuigen werd zowel 
silex (71,94%) als Wommersomkwartsiet (28,06%) gebruikt. Merkwaardig is het preferentiële 
gebruik van Wommersomkwartsiet voor de productie van trapezia en Montbani –klingen.  

Schrabbers zijn slecht vertegenwoordigd (5,9%). Het merendeel van de eindschrabbers werd 
vervaardigd op afslagen. Slechts 3 exemplaren waren gemaakt op klingen. De eindschrabbers 
op kling zijn eerder klein. Onder de categorie ‘diverse schrabbers’ werd 1 spitsboogschrabber 
gerekend. Verder werden ook 3 eindschrabbers gevonden, die vervaardigd waren op een 
uitgeputte kern. Ten slotte werden nog 2 gebroken duimnagelschrabbers, evenals 1 getande 
schrabber, vervaardigd op een dikke afslag, en 1 boordschrabber gevonden.  
                                                 
52 De oppervlaktevondsten en opgegraven artefacten werden door de opgravers samengebracht.  
53 Vermits het merendeel van de vondsten verzameld werd in de bovenste verstoorde lagen, werd besloten om de 
artefacten met gebruiksretouches niet in de grafieken op te nemen. Er is namelijk een te grote kans dat de 
‘gebruiksporen’ op de werktuigen veroorzaakt zijn door de recente ploegactiviteiten. 
54 Er bevinden zich 301 werktuigen op de site, 309 indien men de artefacten met gebruiksretouche meerekent. 
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Boren en stekers ontbreken volledig. Binnen de assemblage bevond zich tevens geen enkele 
stekerafslag, die erop zou kunnen wijzen dat deze werktuigen toch vervaardigd werden.  
Geretoucheerde afslagen komen wel voor (11,6%). Onder deze categorie bevonden zich 
verscheidene dunne en dikke getande, afgeknotte en geretoucheerde afslagen. De retouches op 
de dunne geretoucheerde afslagen zijn dikwijls nauwkeuriger en verzorgder dan op de dikke 
exemplaren. 
Geretoucheerde klingen en microklingen zijn goed vertegenwoordigd op de site (27,5%). 
Klingen komen minder frequent voor dan microklingen. Slechts enkele exemplaren vertonen 
een afknotting of retouche op het distale uiteinde. Het merendeel van de klingen is slechts 
gedeeltelijk geretoucheerd. Klingen met continue retouche komen nog vaker voor. 
Microklingen zijn echter in veel grotere mate aanwezig dan de vorige groep. Verscheidene 
microklingen vertonen slechts een gedeeltelijke retouche. De retouche op deze werktuigen 
beperkt zich vaak tot 1/3 van de boord en wordt op slechts 1 boord aangebracht. Een 
aanzienlijk deel van de microklingen (ongeveer 1/3) vertoont tevens een kerf. Het merendeel 
van de werktuigen is gebroken in de kerf. Microklingen met continue retouche komen slechts 
zelden voor. Microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 4 
vondsten, waaronder 2 atypische exemplaren. Onder de microklingen domineren echter de 
afgeknotte microklingen. Onder deze groep bevindt zich 1 schuin afgeknotte microkling. De 
andere exemplaren zijn gebroken onder de schuine afknotting. 
De microlieten vormen, zoals op de andere Mesolithische sites in deze bespreking ook vaak 
het geval is, een belangrijke werktuigencategorie. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis komen slechts zelden voor. Deze groep bestaat 
uitsluitend uit 5 spitsen met schuine afknotting.  
Microlieten met vlakke retouches zijn nog zeldzamer. Er werd slechts 1 Maretakspits 
gevonden op de site. Dit werktuig werd echter op tamelijk grote afstand van de andere 
werktuigen gevonden, waardoor het mogelijk niet tot dezelfde lithische industrie behoort. Ten 
slotte werd nog 1 fragment van een microliet met vlakke retouches aangetroffen.  
Trapezia zijn zeer talrijk op de site. Ze vormen bijna 25% van alle werktuigen. Ruitvormige, 
rechthoekige en asymmetrische trapezia komen in ongeveer gelijke aantallen voor. 
Symmetrische trapezia zijn veel minder frequent.  
Onder de ruitvormige trapezia zijn korte en lange exemplaren in ongeveer gelijke aantallen 
aanwezig. Toch zijn enige verschillen merkbaar. De korte trapezia zijn allemaal vervaardigd 
uit silex en werden gevormd op grote, dikke en regelmatige klingen. De lange ruitvormige 
trapezia zijn daarentegen veel minder gestandaardiseerd dan de korte exemplaren.  
Alle rechthoekige trapezia behoren tot de Vielle –trapezia. Ongeveer 75% van alle 
rechthoekige trapezia zijn vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Het merendeel vertoont 
tevens een omgekeerde vlakke retouche op de korte afknotting.  
Asymmetrische trapezia zijn ook weinig gestandaardiseerd. Lange asymmetrische trapezia 
komen het vaakst voor. Van de korte exemplaren werden slechts 3 stuks aangetroffen. We 
zien opnieuw dat er vaak een inverse, vlakke retouche is aangebracht op de korte afknotting.  
Symmetrische trapezia worden ten slotte slechts vertegenwoordigd door 5 exemplaren.  
Ten slotte werd onder de microlieten nog 1 Danubiaan –spits aangetroffen. Het gaat om een 
exemplaar met de vorm van een ongelijkbenige driehoek met schuine afknotting. 
Montbani –klingen vormen samen met de microlieten de voornaamste werktuigengroep op de 
site. Ze maken tot bijna 26,5% van alle werktuigen uit. Kenmerkend is de voorkeur voor het 
gebruik van Wommersomkwartsiet (41,25%). De Montbani –klingen zijn zeer regelmatig en 
worden gekenmerkt door parallelle boorden. (Micro)klingen met retouches op 1 boord zijn 
het frequentst, gevolgd door Montbani –(micro)klingen met afgezette retouches.  
Ten slotte werden op de site nog 7 onbepaalde werktuigfragmenten gevonden.  
 



 116 

22.5 Besluit 
 
Hoewel de site van Brecht –Thomas Heyveld zwaar verstoord is en het merendeel van het 
materiaal niet in situ kon verzameld worden, gaan de onderzoekers ervan uit dat zowel het 
verzamelde als het opgegraven materiaal één geheel vormt. 
Kenmerkend voor de lithische industrie is het beperkte aantal eindschrabbers en het ontbreken 
van boren en stekers. Geretoucheerde (micro)klingen zijn wel goed vertegenwoordigd. 
Microlieten vormen ook een zeer belangrijke component. Hoewel er enkele spitsen met 
geretoucheerde basis en microlieten met vlakke retouches voorkomen, zien we dat de trapezia 
duidelijk overheersen. Dit is tevens het geval voor de Montbani –klingen. De 
werktuigenassemblage van Brecht –Thomas Heyveld vertoont hierdoor grote gelijkenissen 
met de site van Opglabeek –Ruiterskuil. De sterke dominantie van trapezia binnen de 
assemblage55

 

 is kenmerkend voor beide sites. Typerend is tevens de aanwezigheid van 
vlakke, ventrale retouches op de smalle afknotting van de trapezia. Dergelijke type retouche is 
eigen aan sites met een dominantie aan trapezia. 

De kenmerken van de industrie van Brecht –Thomas Heyveld duiden waarschijnlijk een 
functionele (of mogelijk zelfs culturele) factor aan.  
Enkele elementen wijzen volgens de onderzoekers56

- Dominantie van trapezia onder de microlieten. 

 echter duidelijk op een chronologische 
factor en zijn eigen aan de late fase van het Mesolithicum: 

- Toenemend belang van Montbani –(micro)klingen ten koste van de gemene 
werktuigen (vooral de schrabbers). 

- Toenemend gebruik van de kerfhalveringstechniek. Dit kan rechtstreeks gelinkt 
worden aan het belang van de trapezia. 

- De innovatieve technologische ontwikkeling van de vlakke ventrale retouche, die op 
de smalle afknotting van de trapezia wordt toegepast.  

- De spitsen van het Danubiaan –type hebben waarschijnlijk ook een betekenis. Deze 
werd totnogtoe echter niet precies achterhaald. 

Op basis van de typologische kenmerken van de industrie wordt de site van Brecht –Thomas 
Heyveld toegeschreven aan de ‘Groep van Ruiterskuil’57

                                                 
55 Op beide sites vormen de trapezia tussen de 85% en 90% van alle microlieten. 

. 

56 HUYGE D. & VERMEERSCH P.M. 1982. 
57 VERMEERSCH P.M. 1984; CROMBE 2001. 
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23 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE DILSEN –
DILSERHEIDE III 

 

23.1 Algemene bespreking van de site 

23.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de periode 1990 -1991 werden te Dilsen op de Dilserheide twee campagnes op het 
touw gezet om de aanwezige archeologische vondsten op te graven. Dit gebeurde naar 
aanleiding van enkele interessante  prospectievondsten die in 1986 ontdekt werden. Het 
onderzoek werd gevoerd door de K.U. Leuven en het vroegere I.A.P. De eerste campagne, 
opgestart in 1990, bracht een Late –Bronstijdnederzetting aan het licht. Tijdens de tweede 
opgravingcampagne van 1991 werd een Laat –Mesolithische site aangetroffen, met in de 
nabijheid daarvan Michelsbergaardewerk. 

23.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Dilsen –Dilserheide III is gelegen in de provincie Limburg, meer bepaald in de 
nabijheid van de Platte Lindenberg, op het Kempense Plateau. De exacte ligging wordt 
gegeven door volgende coördinaten: 51°01’54” N.B. en 5°40’45” O.L. 
De streek rond de site wordt gekenmerkt door zandige en grindrijke bodems, die tijdens het 
Midden –Pleistoceen werden afgezet. De site zelf is gedeeltelijk op de westelijke zijde van 
een oude dekzandrug gelegen. In de nabijheid van de vindplaats, meer bepaald naar het 
zuidwesten toe, bevindt zich tevens een bron. Deze bron werd waarschijnlijk reeds tijdens de 
Mesolithische occupatie gebruikt.  

23.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Profiel 250S 190-192W kan als representatief beschouwd worden en kent volgende 
gelaagdheid: 

- Ploeglaag: deze laag bevatte het merendeel van het materiaal. 
- Donkerbruine Ap –horizont: kent een scherpe begrenzing naar onderen toe en is 

vermengd met lichter materiaal dat werd omgeploegd. 
- Geelbruine A2 –horizont, bestaande uit mangaanconcentraties en grindpartikels. 
- Gedeeltelijk gecementeerde lenzen binnen de eerder vermelde A2 –horizont. Deze 

lenzen hebben een lichtgele kleur. 
- Verbrokkelde B2t –horizont: deze laag bevat witgele lenzen met leemzand textuur. De 

rest van de bodem wordt gekenmerkt door de grote aanwezigheid van grind.  
 
Ongeveer twee derden van het totaal aan materiaal is afkomstig uit de ploeglaag. De overige 
vondsten waren afkomstig uit de onderliggende leemzandlaag. De lenzen in deze laag 
bevatten praktisch geen materiaal. De onderliggende lagen waren tevens steriel.  
De sedimentenanalyse kon enig licht scheppen op de verticale verspreiding van de vondsten. 
Dit onderzoek toonde aan dat na de prehistorische occupatie geen sedimenten meer werden 
afgezet op de site. Het huidige en Mesolithische loopvlak zijn dus quasi gelijk gebleven. Dit 
betekent dat het lithisch materiaal sinds de prehistorie een verticale verspreiding heeft gekend 
van ongeveer 60cm, als gevolg van allerlei natuurlijke processen.  
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Vermits de onderste B2t –horizont bestaat uit een harde, gecementeerde bodem kon in deze 
laag geen materiaal penetreren en werd de verspreiding beperkt tot deze 60cm.  
Wanneer men de horizontale verspreiding van het materiaal analyseert, ziet men een grote 
densiteit aan vondsten in een aantal specifieke zones, meer bepaald zone 250-254S en 178-
188W. Deze concentraties zijn het best merkbaar in de horizont net onder de ploeglaag. In de 
ploeglaag zelf zijn ze minder duidelijk aflijnbaar.  
 

23.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Het terrein werd reeds tijdens de campagne van 1990 in verschillende sectoren onderverdeeld. 
Gedurende deze initiële campagne werd in sector I een Late –Bronstijdnederzetting ontdekt. 
Tijdens de daaropvolgende campagne van 15 juli tot 15 augustus 1991 werd het gebied verder 
onderzocht. Hierbij werd op 100m ten zuidwesten van sector I een noordzuid georiënteerde 
sleuf getrokken. De bedoeling was de uiterste grens van de Bronstijdnederzetting te bepalen. 
Er werd tevens een deel van sector II onderzocht naar aanleiding van eerdere vondsten. In 
sector III werd een Laat –Mesolithische nederzetting blootgelegd. Deze sector werd volledig 
opgegraven. Eerst werd de ploeglaag onderzocht door telkens 1m² uit te graven en te zeven, 
gebruik makende van 5mm mazen. Daarna werd de onderliggende bodem volledig doorzocht 
op vondsten, die driedimensionaal ingetekend werden. Het overblijvende sediment werd 
gezeefd. Om geen vondsten over het hoofd te zien, werd de bodem na het opgraven van de 
site verder uitgehaald in kwadranten van 0,5m op 0,5m en vervolgens nogmaals gezeefd. Ten 
slotte werden in alle vier de windrichtingen kwadranten van 1m² uitgehaald om zo de totale 
omvang van de Mesolithische nederzetting te achterhalen. Een deel van het terrein kon echter 
niet verder geanalyseerd worden, vermits het bedekt was door een bos.  
 

23.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site werd, zoals eerder aangehaald, in verschillende sectoren onderverdeeld. In deze 
scriptie zal enkel sector III behandeld worden, vermits dit de enige zone is waar Mesolithisch 
materiaal werd aangetroffen. Deze sector beslaat een totaal oppervlak van 146m². Binnen dit 
gebied kon men enigszins twee materiaalclusters onderscheiden, meer bepaald in zone 250-
254S en zone 178-188W. Deze clustering is in feite slechts goed zichtbaar in de 
leemzandlaag. Vermits het materiaal een tamelijk brede verspreiding vertoont, is het moeilijk 
de precieze omvang van de clusters te bepalen. Onderzoek toonde wel aan dat de totale 
Mesolithische occupatie een oppervlak besloeg van minimum 40m op 60m en mogelijk meer. 
 

23.4 Het archeologische materiaal 

23.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
De totale lithische assemblage die in sector III werd opgegraven bestaat uit 5513 stuks. De 
meeste vondsten zijn goed bewaard en vertonen slechts in uitzonderlijke gevallen sporen van 
patina. In totaal zijn 590 vondsten verbrand, wat een percentage oplevert van 10,70%. 
Merkwaardig is dat sommige types lithisch materiaal een frequentere verbranding vertonen 
dan andere types. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de brokstukken (22%) en schilfers (18%). 
Afslagen (4%) en klingen (9%) vertonen echter een veel kleiner verbrandingspercentage.  
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Het merendeel van het lithisch materiaal werd vervaardigd uit silex (95,8%). De overige 
artefacten werden vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Twee vondsten waren vervaardigd 
uit kwarts. In totaal werden twee silexsoorten gebruikt. De eerste variant heeft een grijze, 
bruine of zwarte kleur en vertoont talrijke onregelmatigheden, wat wijst op een inferieure 
kwaliteit. Deze vuursteensoort werd waarschijnlijk verzameld op de terrassen of in de 
bedding van de Maas. De tweede silex werd slechts uitzonderlijk gebruikt (1%). Het gaat om 
een fijne, grijsblauwe variant van goede kwaliteit. De herkomst van deze silex is onduidelijk. 
Kanne, op ongeveer 8km van de site kan als herkomstplaats beschouwd worden, maar ook de 
regio rond Maastricht, evenals het Haine –bekken kunnen mogelijke silexbronnen zijn. 
 
De algemene lithische assemblage ziet er als volgt uit: 
Kernen vormen op de site slechts 1% van het totaal aan lithisch materiaal. Onder deze 
categorie komen de onregelmatige kernen en de kernen met één en twee slagrichtingen het 
frequentst voor. Unipolaire en discoïdale kernen komen slechts in enkele gevallen voor. De 
meeste kernen werden aangewend voor de productie van klingen. Onregelmatige kernen 
werden daarentegen meestal gebruikt om afslagen te fabriceren. Het merendeel der kernen 
vertoont een quasi uitgeput stadium, wat wijst op de optimale exploitatie van de grondstof.  
De kernverfrissingproducten worden vertegenwoordigd door 64 stuks. De kernrandklingen 
(77%) zijn het best vertegenwoordigd, gevolgd door de kerntabletten (14%) en de kernflanken 
(9%). Typerend is hier opnieuw de grotere omvang van de producten vervaardigd uit de 
tweede, meer kwaliteitsvolle silexsoort. 
Onder de debitageproducten zijn de (micro)klingen en klingfragmenten het sterkst 
vertegenwoordigd. De klingen vertonen een regelmatige debitage. Afslagen zijn tevens goed 
vertegenwoordigd en vormen ongeveer 26% van het totale debitagemateriaal.  
Ten slotte kon men op de site nog verscheidene kerfresten onderscheiden. Deze 
productieresten vormen ongeveer 2,4% van de assemblage.  

23.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 289 werktuigen teruggevonden, wat een percentage oplevert van 5,24%. Van 
24 vondsten is het echter onzeker indien de retouches intentioneel werden aangebracht.  
 
De schrabbers zijn slechts miniem aanwezig op de site. In totaal werden 5 eindschrabbers 
gevonden, die nog verder onderverdeeld kunnen worden als volgt: 2 eindschrabbers op afslag, 
2 eindschrabbers op geretoucheerde afslag en 1 dubbelschrabber op geretoucheerde afslag.  
De geretoucheerde afslagen zijn beter vertegenwoordigd. Hiervan werden 30 exemplaren 
gevonden, waarvan 12 dikke geretoucheerde afslagen, 2 dunne afgeknotte afslagen en 16 
dunne geretoucheerde afslagen.  
Daarnaast werden tevens 5 boren opgegraven, evenals 7 ruimers en 3 bekken. Op de site werd 
tevens 1 steker ontdekt, meer bepaald een tweeslagmiddensteker. Dit artefact wordt echter 
gekenmerkt door een zware witte patina en moet hierdoor apart beschouwd worden.  
De geretoucheerde klingen en microklingen komen in grote aantallen en zeer gevarieerde 
vorm voor (95 ex). Ongeveer de helft van de geretoucheerde (micro)klingen is, al dan niet 
regelmatig, afgeknot. Het gaat hierbij meestal om schuine afknottingen met in enkele gevallen 
een kleine retouche op één of beide boorden. Daarnaast konden nog 22 (micro)klingen met 
regelmatige retouche onderscheiden worden. Men kon hierbij echter niet met zekerheid 
achterhalen indien het om doorlopende retouches ging, vermits het vaak fragmenten van 
klingen betrof. Gekerfde (micro)klingen zijn tevens goed vertegenwoordigd in de assemblage 
(18stuks). Ten slotte vond men nog 10 (micro)klingen met een atypisch of bultig afgestompte 
boord.  
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De microlieten vormen tevens een zeer belangrijke categorie werktuigen en worden 
vertegenwoordigd door 77 artefacten, wat een percentage oplevert van ongeveer 29%. Deze 
groep kan verder onderverdeeld worden in verschillende subgroepen: 
Ten eerste werden op de site 5 spitsen met niet –geretoucheerde basis aangetroffen, 
waaronder 2 types met een rechtse lateralisatie, 2 spitsen vervaardigd op het distale uiteinde 
van een kling en een spits met afgestompte boord.  
(Micro)klingen met afgestompte boord en fragmenten daarvan komen tevens voor. Deze 
artefacten worden gekenmerkt door verschillende types retouches, gaande van schuine 
afknottingen tot regelmatige of concave retouches.  
De driehoeken worden vertegenwoordigd door 4 ongelijkbenige en 2 gelijkbenige 
exemplaren. De ongelijkbenige driehoeken bestaan uit 2 driehoeken met een dubbele schuine 
afknotting en 2 driehoeken met een rechte, lange en een concave, korte retouche. De 
gelijkbenige driehoeken worden gekenmerkt door rechtsliggende en rechtlijnige afknottingen.  
De microlieten met vlakke retouches omvatten slechts 1 exemplaar, namelijk een 
maretakspits.  
Daarnaast werden nog 4 spitsen met geretoucheerde basis opgegraven. Het gaat om één 
asymmetrische driehoekspits met concave basis en een meer symmetrische driehoekspits. 
Daarbovenop bevat deze groep nog 2 Tardenoisspitsen.  
De trapezia zijn het sterkst vertegenwoordigd onder de microlieten (53 stuks). Hieronder 
vallen ongeveer evenveel schuine als rechthoekige types. Onder de schuine trapezia kan men 
meer lange (16) dan korte (9) exemplaren rekenen. De rechthoekige trapezia tellen dan weer 
12 korte en 15 lange of zogenaamde Vielle –trapezia.  
Verder werden nog 4 microlieten gevonden die niet verder determineerbaar zijn.  
Ten slotte werden nog enkele Montbani –klingen aangetroffen (37 ex). Onder deze categorie 
vallen verschillende subtypes, namelijk 1 kling met verschillende kerven op 1 boord, 20 
klingen met gedeeltelijke retouches op 1 boord, 5 microklingen met gedeeltelijke retouches 
op 1 boord, 8 klingen met retouches op beide boorden en 3 klingen met een opgeschoven 
retouche.  
 

23.5 Besluit 
 
De sedimentenanalyse, evenals de topografisch gunstige locatie van de site duiden beide op 
een rijke biotoop en mogelijke exploitatie daarvan door de Laat –Mesolithische mens. 
Typologisch wordt de site toegewezen aan de “Groep van Ruiterskuil’58

 

. Archeologische sites 
toebehorend aan deze groep worden gekenmerkt door de grote aanwezigheid trapezia. De site 
van Dilsen –Dilserheide III sluit hierdoor goed aan bij enkele gelijktijdige sites in de 
Belgische Kempen, in het bijzonder Weelde –Paardsdrank, Opglabeek –Ruiterskuil, Brecht –
Thomas Heyveld en Brecht –Moordenaarsven.  

De combinatie van Laat –Mesolithisch en Midden –Neolithisch materiaal op dezelfde plaats 
blijft bovendien moeilijk te verklaren. Mogelijk hebben Michelsberggroepen materiaal 
achtergelaten wanneer ze langs de site passeerden ofwel is er een uitwisseling geweest tussen 
de Mesolithische groepering en de Michelsbergpopulatie. Dergelijke hypotheses kunnen 
echter niet concreet gemaakt worden.  

                                                 
58 VERMEERSCH P.M. 1984; CROMBE P. 2001. 



 121 

24 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE OEUDEGHIEN 
–BARBEYINFOSSE 

 

24.1 Algemene bespreking van de site 

24.1.1 Inleiding 
 
De site van Oeudeghien –Barbeyinfossé werd ontdekt in de jaren ’80 door amateurarcheoloog 
M. Velghe. Hoewel Velghe in de regio rond Ellezelles, Flobecq en Oeudeghien reeds 
meerdere Mesolithische sites ontdekt had, viel de site van Barbeyinfossé op door het sterke 
overgewicht aan debitage –afval en het quasi ontbreken van werktuigen. Naar aanleiding van 
deze vaststellingen werd besloten de site op te graven in 1991.  

24.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen in het zuidelijk deel van de heuvelrijke streek van Henegouwen, op 
ongeveer 10km van Ath. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: E. 100,75km –N. 153,10km. 
De eigenlijke vindplaats bevindt zich bovenop een klein uitsteeksel van een langgerekte en 
smalle noord tot zuid gerichte heuvelkam en wordt gekenmerkt door een droge zandbodem. 
M. Velghe vermeldt dat het merendeel van het materiaal werd ingezameld over een tamelijk 
klein oppervlak (30m op 15m) langs de zuidelijke zijde van het onderzochte perceel, in de 
onmiddellijke nabijheid van een weg. 

24.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie bestaat uit volgende elementen: 

- Horizont 1: ploeglaag van ongeveer 30cm dikte. 
- Horizont 2: donkerbruine tot geelbruine B –horizont (10cm tot 20cm dik). 
- Horizont 3: groenachtige, zand- en leemrijke laag van 30cm tot 35cm dikte. 
- Horizont 4: klei –zandige en zand –klei afzetting. Binnen deze laag was een zekere 

horizontale stratificatie merkbaar.  
Op de site waren 2 duidelijke concentraties zichtbaar in de ploeglaag. De eerste concentratie 
bevond zich nabij het noordelijke profiel van de sleuf. De andere concentratie lag ongeveer 
7m ten zuiden hiervan.  
In de onderliggende lagen merkten de onderzoekers, op precies dezelfde plaats, 2 
ovaalvormige kuilen (K1 en K2) op. Nabij kuil K1 was waarschijnlijk een derde kuil 
aanwezig. Er werd van deze kuil slechts een klein deel teruggevonden. 
 

24.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de zomer van 1991 werd de site Oeudeghien opgegraven door de Universiteit Gent. 
Hoewel Neolithisch en Mesolithische materiaal verspreid lag over het volledige oppervlak 
van het perceel, werd besloten om enkel de concentratie op te graven. 
In totaal werd een terrein van 102m² opgegraven en onderzocht. Om het maximaal aan 
materiaal te recupereren, werd de ploeglaag droog gezeefd (6mm mazen) per vierkante meter.  
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24.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site werd onderzocht over een oppervlak van slechts 102m². Hierbinnen werden echter 2 
concentraties ontdekt in de ploeglaag. In de onderliggende lagen werden tevens enkele kuilen 
aangetroffen. Deze kuilen bevonden zich op dezelfde locatie als de concentraties en kunnen 
als volgt omschreven worden: 

- K1: besloeg een oppervlak van ongeveer 2,20m op 1,90m en was gemiddeld 0,55m 
diep. De kuil heeft een asymmetrisch profiel en wordt gekenmerkt door een abrupt 
afgestompte boord in het noordoosten. Deze structuur heeft een heterogene opvulling, 
bestaande uit een grijze tot groengrijze klei- en zandleemopvulling. Op sommige 
plaatsen werden tevens enkele zandstenen platen aangetroffen, parallel met de wand 
van de kuil. 

- K2: was ongeveer 2m lang, 1,40m breed en 0,40m diep en had, evenals de vorige kuil, 
een asymmetrisch profiel. De kuil was in het oostelijk deel gedeeltelijk afgestompt. De 
samenstelling was tamelijk homogeen en bestond uit lichtgrijs tot groenachtig zand, 
met daartussen af en toe zandstenen platen. Deze platen bevonden zich vooral langs de 
westelijke zijde van de kuil. 

- K3: werd slechts gedeeltelijk onderzocht en verschaft dus weinig informatie. 
 

24.4 Het archeologische materiaal59

24.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een zwarte silexvariant (92%). Deze licht 
gevlekte vuursteensoort heeft een matte schijn, is van goede kwaliteit en vertoont dikwijls een 
oude bruinachtige patina. De aanwezige cortex heeft een tamelijk ‘vers’ uitzicht. Deze silex is 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de streek rond Mons. Verder werd ook gebruik gemaakt 
van een doorzichtig beige silexvariant, evenals van een donkergrijze tot zwartachtige silex. 
Deze laatste silexsoort werd voornamelijk gebruikt voor de vervaardiging van de Neolithische 
artefacten.  
Ten slotte vertoont slechts een klein deel van de industrie sporen van verbranding (0,6%). 
 
De algemene debitage bestaat uit volgende elementen: 
Kenmerkend voor de site is de sterke voorbereiding van de knollen en de belangrijke 
aanwezigheid van robuuste afslagen.  
De grote hoeveelheid verfrissingproducten wijst erop dat de knollen sterk werden voorbereid. 
De kernen hebben meestal een piramidale vorm en dragen slechts 1 slagvlak. 
De debitage op de site is vooral gericht op de productie van regelmatige (micro)klingen en 
voldoet aan de kenmerken van de Montbani –stijl. 
Ten slotte werden op de site nog enkele brokstukken en 2 kloppers aangetroffen. 
De aanwezigheid van enkele kerfresten, wijst op de toepassing van de kerfhalveringstechniek. 
 

                                                 
59 In totaal werden tijdens de opgravingcampagne 2312 artefacten aangetroffen. Tijdens de prospecties ontdekte 
M. Velghe tevens 750 artefacten op hetzelfde terrein. Gezien de onzekere context van het ingezamelde materiaal, 
wordt enkel het materiaal afkomstig uit de opgraving besproken. 
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24.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Er bevonden zich op de site slechts 33 werktuigen. Dit levert een percentage op van 1,34%. 
30 werktuigen werden ingezameld in de ploeglaag. 
 
Onder de werktuigen bevonden zich 4 schrabbers, meer bepaald 2 eindschrabbers op afslag, 
evenals 1 cirkelschrabber en 1 schrabberfragment. 
Het aandeel van de geretoucheerde afslagen is ook beperkt en bestaat uit 2 vondsten. 
Daarnaast werden tevens 1 boor en 4 stekers, namelijk 1 steker op breuk, 1 dwarssteker en 2 
atypische stekers aangetroffen. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn iets talrijker (9 ex) en omvatten onder andere 5 
(micro)klingen gebroken in een kerf, evenals 1 fragment van een dikke afgeknotte kling. 
De microlieten worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren (18,18%). Hieronder bevonden 
zich 2 smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 1 Montclus –driehoek, 1 lang 
symmetrisch trapezium, 1 Vielle –trapezium en 1 onbepaalde microliet. 
Verder werden op de site nog 6 Montbani –(micro)klingen ingezameld. Deze categorie 
werktuigen is echter zodanig gefragmenteerd, dat ze niet verder kan onderverdeeld worden. 
Ten slotte werd nog 1 onbepaald werktuigfragment ingezameld. 
 

24.5 Besluit 
 
De site van Oeudeghien –Barbeyinfossé wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van trapezia 
en Montbani –klingen, evenals de toepassing van de Montbani –debitagestijl, waardoor de site 
kan gedateerd worden in het Laat –Mesolithicum. 
 
De site kenmerkt zich tevens door volgende elementen: 

- Sterke homogeniteit op het vlak van de gebruikte materiaalsoort (zwarte silex). 
- Zeer goede kwaliteit van de gebruikte silex. 
- Zeer grote hoeveelheid silex, die naar de site werd gebracht. In totaal werd ongeveer 

20kg zwarte silex ingezameld. 
- Belangrijke voorbereiding van de silexknollen, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid 

materiaal verloren gaat. Dit staat in fel contrast met een groot aantal Mesolithische 
sites in Noord –België, waar de kernen vaak totaal werden ‘opgebruikt’. 

- Zeldzaamheid van werktuigen op de site (slechts 1,34%). 
- Het quasi ontbreken van verbrande werktuigen (0,6%). 
-  

We kunnen dus besluiten dat Oeudeghien waarschijnlijk gebruikt werd voor specifieke 
activiteiten. Het feit dat de knollen over een afstand van ongeveer 30km werden 
getransporteerd en vervolgens werden gebruikt voor de productie (micro)klingen (waarbij een 
grote hoeveelheid materiaal verloren ging) wijst hierop. De onderzoekers gaan ervan uit dat 
de afgewerkte klingen naar andere sites werden getransporteerd. 
De site bevond zich echter op tamelijk grote afstand van de silexbronnen, waardoor de 
vindplaats niet als een echt extractiekamp (bv. Opgrimbie) kan beschouwd worden. 
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25 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE OPGLABEEK –
RUITERSKUIL 

 

25.1 Algemene bespreking van de site 

25.1.1 Inleiding 
 
De site van Opglabeek –Ruiterskuil werd door E. Paulissen ontdekt tijdens geomorfologisch 
onderzoek in het gebied. Daaropvolgend werd tijdens de periode van 25 augustus tot 6 
oktober 1971 een opgraving opgestart door de K.U. Leuven onder leiding van P.M. 
Vermeersch. Bijkomende hulp werd verleend door de gemeente Opglabeek en de Service 
Nationale des Fouilles. 

25.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site ‘Opglabeek –Ruiterskuil’ is gelegen in de gemeente Opglabeek, in Limburg. De 
exacte ligging wordt gegeven door volgende coördinaten: 51°03’01” N.B. en 5°32’30” O.L. 
De site bevindt zich aan de top van een kleine duin en onmiddellijk ten noorden van een ven 
dat bekend staat als ‘Ruiterskuil’. De noordoost tot zuidoost georiënteerde duin waarop de site 
zich bevindt, vormt in feite een onderdeel van een grotere, paraboolvormige duin. Het ven 
gelegen in het zuidoosten van deze duin was oorspronkelijk een soort inzinking gevormd door 
de deflatie van een oude duin. Deze inzinking werd pas in een latere fase omgevormd tot ven, 
doordat de bodem van de inzakking waterdicht was geworden.  

25.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het hierboven vermelde ven werd tijdens zijn bestaan opgevuld met zand afkomstig van een 
nabijgelegen terras. Bovenop deze zandlaag werden vervolgens grove grindlagen afgezet, 
bestaande uit kwarts, kwartsiet en silex.  
De duin waarop de site zich bevindt, vertoont een andere sequentie. In het zuidwesten van de 
duin, meer bepaald in opgravingvlak B, werd een profiel gegraven.  
Men kon hier volgende stratigrafie bemerken: 

- Laag 84,40 -84,05m: ploeglaag waarin zich de originele humus –ijzer podzol bevond. 
- Laag 84,05 -83,50m: witachtige, homogene zandlaag. Aan de bovenkant van deze laag 

bevinden zich infiltraties van de B2h.  
- Laag 83,50 -82,55m: gelige zandlaag, die gekenmerkt wordt door een zeer duidelijke 

horizontale stratigrafie. Iedere laag binnen deze sequentie heeft een gemiddelde dikte 
van ongeveer 1cm en bevat een dikke, grove zandband onderaan en een fijnere 
zandband bovenaan. We zien een infiltratie van de ijzerhorizont in de dikke 
zandbanden. Deze horizontale stratigrafie wordt doorboord door elementen van 
bioturbatie. De verstoringen zijn vooral talrijk bovenaan. 

- Laag 82,55 -82,53m: horizontale, witachtige laag, geperforeerd door elementen van 
bioturbatie. In deze laag kon een kleine hoeveelheid pollen verzameld worden, die 
erop wijzen dat men deze laag moet plaatsen in de koude fase van het Tardiglaciaal.  

- Laag 82,53 -82,29m: gele, fijne zandlaag met sedimenten die te vergelijken zijn met 
laag 83,50 -82,55m. 
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- Laag 82,29 -82,21m: fijne, bruine zandlaag. Deze laag kent een zeer bruuske 
horizontale grens, die overeen komt met de bovenste grens van de grondwatertafel. 

- Laag 82,21m: sporadisch grind aanwezig. 
- Laag 82,21 -81,90m: fijne leemzandlaag. Het gaat hier om dekzandlagen die een 

homogene structuur hebben over het volledige profiel. 
- 81,90: fluviatiele, grove zandlaag afkomstig van het voornaamste terras.  
 
Hoewel de duin in het verleden slechts enkele malen bewerkt werd, werd de 
onderliggende A2 –laag toch volledig verstoord. Hierdoor kon men niet met zekerheid 
nagaan indien het archeologische materiaal oorspronkelijk ook tot net onder de ploeglaag 
verspreid was. Hoewel er veel onduidelijkheid is omtrent de verticale verspreiding, zien 
we dat het materiaal in de bodem over het algemeen een migratie heeft gekend van slechts 
10cm. In sommige gevallen bedraagt deze verspreiding 15cm.  
De horizontale verspreiding geeft een ander beeld. Tijdens de opgraving werd ongeveer 
86% van het materiaal in situ teruggevonden. Ongeveer 14% was afkomstig uit 
oppervlaktevondsten. Wanneer men de chips buiten beschouwing laat werd 74,8% van het 
materiaal in situ aangetroffen. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat het merendeel van het 
materiaal zich in situ bevond. We kunnen dus aannemen dat de huidige verspreiding van 
het materiaal in de bodem grotendeels overeenkomt met de vroegere verspreiding. 
 

25.2 Datering 
 
Palynologisch onderzoek van materiaal afkomstig uit de zandlagen en van onder de 
haardkeien duiden beide op een datering in het Atlanticum. 
Om de site preciezer te dateren of te positioneren in een bepaalde periode gebruikten de 
onderzoekers verschillende, andere middelen: 

1. De positie van het lithisch materiaal in het centrum van de duin wijst erop dat de site 
reeds was bewoond voordat de eolische sedimenten volledig werden afgezet. Door de 
datering van de laag direct onder de site en de laag onmiddellijk erboven, kon men de 
bewoning enigszins inkaderen binnen een bepaalde tijdspanne. Deze tijdspanne is 
echter relatief groot en loopt van het begin van het Holoceen tot het Atlanticum. 

2. Door het ontbreken van een grote hoeveelheid houtskool kon geen 14C –datering 
worden uitgevoerd. Men voerde wel een thermoluminescentie –datering uit op enkele 
van de keien die gebruikt werden voor de aanleg van een haard, maar zonder resultaat.  

3. Typologisch wordt deze site gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van trapezia. 
Gelijkaardige sites werden tevens gevonden in Frankrijk, meer bepaald in l’Allée 
Tortue en Rû de la Pelle. Kenmerkend voor deze sites is de quasi afwezigheid van 
spitsen, driehoeken en segmenten. (Micro)klingen met geretoucheerde boorden of 
inkepingen zijn hier wel zeer talrijk. Rozoy schreef daarom de site van Opglabeek –
Ruiterskuil toe aan het Finaal –Tardenoisiaan.  

 
Lithostratigrafische en paleogeografische analyse leidde de onderzoekers er echter toe de site 
te positioneren in de periode vóór het Atlanticum.  
Vermeersch60

                                                 
60 VERMEERSCH P.M. 1984. 

 plaatste de site in het Laat –Mesolithicum. Hij omschreef de site van 
Opglabeek zelfs als een aparte groep, meer bepaald de ‘Groep van Ruiterskuil’, die 
gekenmerkt wordt door de dominante aanwezigheid van trapezia. 
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25.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voordat de opgraving werd aangevat, werd eerst en vooral een 53m lange basislijn uitgezet. 
Deze lijn werd gevisualiseerd door de plaatsing van 2 metalen buizen aan de uiteindes van de 
lijn (punt A en B). Deze buizen werden nadat de opgraving afgerond werd niet verwijderd. 
Vervolgens werd de site verdeeld in vierkanten van 5m x 5m, die werden opgegraven in 
horizontale lagen. De sedimenten die tijdens de opgraving vrij kwamen werden allemaal nat 
gezeefd, gebruik makende van 5mm mazen.  
 

25.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Hoewel het materiaal dat op de site werd teruggevonden een zeer beperkte densiteit vertoont, 
konden toch enkele kleine concentraties opgemerkt worden. Het is duidelijk dat er 
verschillende concentraties te onderscheiden vallen, maar door de overlapping van 
verschillende eenheden konden de onderzoekers het juiste aantal niet aanduiden.  
Merkwaardig was tevens de vondst van vele verbrande keien, verspreid over de volledige site. 
Op sommige plaatsen kwamen deze keien geconcentreerd voor. Hoewel er geen houtskool op 
de site werd teruggevonden, nemen de onderzoekers aan dat de keien gebruikt werden voor de 
aanleg van haarden.  
 

25.5 Het archeologische materiaal 

25.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Gezien de homogeniteit van de vondsten zullen zowel de in situ vondsten, als de 
oppervlaktevondsten besproken worden. 
 
In totaal werden 2102 vondsten aangetroffen op de site. 1899 artefacten waren vervaardigd uit 
silex, terwijl slechts 202 vondsten uit Wommersomkwartsiet vervaardigd waren. Op de site 
werd gebruik gemaakt van 2 soorten silex. De eerste soort is een grijze, zwart gespikkelde 
silex van middelmatige kwaliteit. Daarnaast werd echter ook gebruik gemaakt van een grijze, 
wit gespikkelde kwaliteitsvolle silex.  
 
De algemene debitage op de site is zeer verzorgd en ziet er als volgt uit: 
Kernen komen slechts in zeer beperkte mate voor. Er werden slechts 17 exemplaren 
aangetroffen. Drie kernen werden tevens gebruikt als slaginstrument.  
Afslagen en klingen komen wel frequent voor en vormen tot 30,45% van het totaal aan 
materiaal.  
De kerfresten zijn tevens talrijk. Er werden 85 stuks aangetroffen of 4,04%.  
De splinters of chips zijn echter het best vertegenwoordigd op het terrein. In totaal werden 
1243 exemplaren opgeraapt, wat neerkomt op een percentage van 59,13%. 
Ten slotte werd op de site nog 1 kei teruggevonden waarvan de uiteinden intens beklopt 
waren. Mogelijk gaat het hier om een slaginstrument of om het gebruik van de 2 uiteinden als 
polijstmiddel.  
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25.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Van de 2102 vondsten werden 116 artefacten verder bewerkt tot werktuigen. Dit komt neer op 
een percentage van 5,52%. 
 
De schrabbers, die op de site voorkomen, zijn zeer verzorgd. In totaal werden 10 exemplaren 
teruggevonden, waaronder enkele schrabbers op afslag, evenals een verkorte schrabber en een 
duimnagelschrabber. Er werden tevens 2 boordschrabbers aangetroffen. 
Geretoucheerde afslagen komen ook voor. Hiervan werden 11 stuks aangetroffen, wat 
neerkomt op een percentage van 9,48%. Onder deze categorie kon 1 afgeknotte afslag 
mogelijk geïnterpreteerd worden als een bek, vermits dit werktuig gelijkaardige retouches 
vertoonde op het vlakke gedeelte.  
Boren zijn heel zeldzaam. Er werd slechts 1exemplaar aangetroffen. 
Geretoucheerde klingen komen veelvuldig voor. Op het terrein werden 26 exemplaren 
aangetroffen (22,41%). Deze categorie is zeer gevarieerd qua type bewerking of retouche. De 
microklingen zijn ook zeer goed vertegenwoordigd en komen in zeer diverse vormen voor. In 
totaal werden 30 microklingen en fragmenten van microklingen opgegraven, wat een 
percentage oplevert van 25,86% van het totaal aan werktuigen. 
Op de site werden tevens 36 microlieten aangetroffen.  
Onder de microlieten zijn de trapezia het sterkst vertegenwoordigd. Deze vertonen allemaal 
een rechtse lateralisatie. Microlieten die door de onderzoekers als ‘microlithes danubien’ 
omschreven werden, zijn tevens talrijk aanwezig. Dit type werktuigen kan zeer goed 
vergeleken worden met de trapezia met opgeschoven basis. Het enige verschil ligt in de 
aanwezigheid van een kleine inverse retouche op de korte afknotting bij de microlieten van 
het Danubien –type. Daarnaast werd nog een maretakspits evenals 1 spits met geretoucheerde 
basis aangetroffen.  
 

25.6 Besluit 
 
Het feit dat de verschillende concentraties niet goed van elkaar te onderscheiden zijn en elkaar 
vaak overlappen, evenals het feit dat sommige keien, afkomstig van de haarden nog zeer goed 
bewaard waren en andere een veel slechtere bewaring kenden en ten slotte dat sommige 
artefacten zich onder deze haarden bevonden, wijst erop dat de site van Opglabeek –
Ruiterskuil verschillende, successieve bewoningsfasen heeft gekend tijdens het Mesolithicum. 
Het ging hierbij hoogstwaarschijnlijk om zeer korte bewoningsfases. Tussen de verschillende 
occupaties door werden eolische lagen afgezet op de site. 
De grote homogeniteit van het materiaal wijst er mogelijk op dat het hier om dezelfde 
groepen mensen ging of groepen die eenzelfde industrie gebruikten.  
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26 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE OUDENAARDE 
–DONK 

 

26.1 Algemene bespreking van de site 

26.1.1 Inleiding 
 
Het belang van de Donk, als prehistorische site, was al gekend aan het einde van de 19e eeuw. 
In 1884 werden de eerste meldingen van vondsten op deze locatie gedaan. De daaropvolgende 
jaren werden sporadisch nog enkele archaeologica ontdekt. Halfweg de 20e

26.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 

 eeuw kwam het 
gebied volledig onder water te staan en werd de Donk herschapen tot meer. In de jaren ’70 
werd besloten om het gebied droog te trekken, in het kader van zandwinningwerkzaamheden. 
Na het droogtrekken van het terrein werden af en toe prehistorische vondsten aangetroffen. In 
1984 ontdekte J. Van Wambeke evenwel een belangrijke hoeveelheid artefacten, waarna 
besloten werd de site op te graven. Dit gebeurde door de toenmalige Nationale Dienst voor 
Opgravingen, onder leiding van J. Vanmoerkerke, P. Van Der Plaetsen en J.-P. Parent en in 
samenwerking met het V.O.B.O.V. en de stad Oudenaarde. In totaal werden 6 Neolithische, 4 
Mesolithische en 1 Romeinse site blootgelegd. Ik zal mij hier concentreren op de eerste 
Mesolithische eenheid, vermits dit de enige site is die volledig kon worden opgegraven. 

 
De site Oudenaarde –Donk is gelegen in het westen van de stad Oudenaarde en ten noorden 
van de belangrijke snelweg N60. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: x =95,15 –y =170,57. 
Het gebied, waar de site zich bevindt, wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
noordnoordwest tot zuidzuidoost gerichte kronkelwaardruggen met daartussen talrijke 
depressies. Deze ruggen bevonden zich tussen 2 oude geulstructuren van de Schelde. De 
besproken Mesolithische site (Meso 1) bevond zich op de rechteroever van dergelijke geul.  

26.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van Meso 1 omvat volgende elementen (van onder naar boven): 

- Wit tot witgrijze, Pleistocene zandlaag (1). 
- Wit tot witgrijze, lokaal donkergrijze, zandlaag, met naar beneden toe een lichte 

ijzeraanrijking en toename van humus (2). Hier werd lithisch materiaal aangetroffen. 
- Donkergrijze, alluviale kleilaag. De laag kan gemakkelijk onderscheiden worden van 

de onderliggende zandlaag (3). De grens naar boven toe is minder duidelijk. 
- Lokale, donkergrijze veenlaag (4). 
- Kleirijke laag (5). 
- Alluviale afzettinglaag, bestaande uit afwisselend lichtgrijze, zandige en klei–achtige 

leembanden (6).  
- Grijs tot bruine, leemrijke laag (7). Deze laag ligt op sommige plaatsen onmiddellijk 

bovenop de kleirijke laag (5).  
- Alluviale, zandige en kleirijke afzettingslaag (8).  
- Donkergrijze Ap –horizont (9). 
- Recente ophoging (10). 
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Het Mesolithisch materiaal werd geconcentreerd teruggevonden in het Pleistoceen zand. Er 
kon echter geen duidelijke archeologische laag onderscheiden worden. 
Op het horizontaal vlak kon men wel een ovaalvormige concentratie waarnemen. Deze 
eenheid werd in het westen, zuidwesten en zuidoosten volledig onderzocht. De uiterste grens 
van de concentratie kon in het noorden en noordoosten, gezien het tijdsgebrek, echter niet 
volledig achterhaald worden. Binnen deze eenheid ontdekte men tevens een kleine 
houtskoolconcentratie. Hoewel deze structuur tamelijk slecht bewaard was, wordt deze 
diffuse concentratie toch geïnterpreteerd als een mogelijke haard. De vondst van enkele 
verbrande beenderen rondom de structuur bevestigt het vermoeden. 
 

26.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De eerste opgravingen op het terrein gingen van start in 1985. Tijdens deze campagne werd 
de aandacht vooral toegespitst op de eerste Neolithische site (Neo 1). Bij het onderzoek van 
enkele afgegraven sleuven ontdekte men echter de aanwezigheid van 9 andere sites, 
waaronder 4 Mesolithische en 5 Neolithische vindplaatsen. Daar het om een noodopgraving 
ging, werd besloten het terrein zo snel mogelijk op te graven om zo het maximum aan 
informatie omtrent de verschillende sites te vrijwaren.  
Aangezien de sites zich in een zeer drassig gebied bevonden, werden de onderzoekers vaak 
geconfronteerd met een sterk variërende waterspiegel, waarbij het terrein soms volledig onder 
water kwam te staan. Deze moeilijke werkomstandigheden beperkten enigszins de 
opgravingmogelijkheden. Gezien de situatie werd er dan ook voor geopteerd de om vondsten 
niet driedimensionaal in te tekenen, maar de metingen te beperken tot het horizontaal in plan 
brengen van het lithisch materiaal. Enkel Neo 1 en Meso 1 volledig onderzocht worden.  
 

26.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd een terrein van 5ha onderzocht. De Mesolithische site (Meso 1) bevond zich op 
de rechteroever van een oude riviergeul van de Schelde en besloeg een oppervlak van 13,5m 
op 8m. Binnen deze ovaalvormige zone werden ongeveer 2000 artefacten ingezameld. 
 

26.4 Het archeologische materiaal 

26.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Voor de productie van de artefacten werd quasi uitsluitend gebruik gemaakt van vuursteen. 
De gebruikte silex is zeer divers en varieert van een donkerbruine, tot roestbruine, grijs tot 
zwartbruine, beige –bruine en bruingelaagde vuursteenvariant. Deze bruine kleur is mogelijk 
het gevolg van verwering aan het oppervlak, meer bepaald de vorming van een patina. De 
kern van de silex heeft namelijk een grijze kleur. Over de precieze herkomst van de silex is 
voorlopig niets geweten. Verder werden op de site 4 artefacten aangetroffen, die vervaardigd 
waren uit Wommersomkwartsiet. Ten slotte werd nog 1 plaquette uit zandsteen ingezameld. 
 
Op de site werden 6 kernen ingezameld, waaronder 2 onbepaalde exemplaren, 2 piramidale 
kernen en 2 kernen met meerdere slagrichtingen. Eén kern werd hergebruikt als klopper. 
Daarnaast werden tevens 29 verfrissingproducten aangetroffen. Zowel kernflanken, als 
kernranden zijn ongeveer in gelijke mate aanwezig. 
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De debitage is regelmatig en verwijst naar de Montbani –stijl. Afslagen61

Ten slotte werden nog een grote hoeveelheid kerfresten en 3 stekerafslagen gevonden. 

 en (micro)klingen 
zijn goed vertegenwoordigd.  

26.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
De gemene werktuigen worden vooral gedomineerd door de geretoucheerde (micro)klingen. 
Onder deze categorie bevonden zich 4 gekerfde klingen, evenals 113 geretoucheerde 
(micro)klingen. Deze categorie omvatte een groot aantal fragmenten en vertoonde retouches 
op zowel de linker- en rechterboord, als op beide boorden. 
De geretoucheerde afslagen zijn ook tamelijk frequent. In totaal werden 49 exemplaren 
ingezameld, waaronder 17 fragmenten. Eén geretoucheerde afslag vertoonde inverse 
retouches en kon mogelijk als een atypische schrabber geïnterpreteerd worden. 
Stekers ontbraken volledig binnen de concentratie. 
Schrabbers ontbraken ook, behalve indien men de afslag met inverse retouches meerekent. 
De microlieten zijn wel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (34 ex) en worden 
vooral gedomineerd door de trapezia (17 ex) en microklingen met afgestompte boord (18 ex). 
Onder de trapezia bevonden zich 7 korte, rechthoekige trapezia, evenals 1 Vielle –trapezium, 
1 symmetrisch trapezium en 8 rhomboïdale trapezia.  
Daarnaast werden tevens 2 microlieten met vlakke retouches, meer bepaald 2 spitsen met 
afgeronde basis en vlakke retouches ingezameld, evenals 1 spits met niet –geretoucheerde 
basis, namelijk een spits met schuine afknotting. 
De microklingen met afgestompte boord vormen een zeer belangrijke groep werktuigen en 
omvatten 5 smalle microklingen met afgestompte boord, 2 microklingen met afgestompte 
boord en 11 microklingen met afgestompte boord en schuine afknotting. 
Ten slotte werden op de site nog 11 volledige Montbani –klingen ingezameld, evenals 15 
fragmenten. Zeven exemplaren dragen retouches op beide boorden, 12 exemplaren hebben 
slechts 1 geretoucheerde boord en 2 exemplaren vertonen discontinue retouches op 1 boord. 
 

26.5 Besluit 
 
De site wordt op basis van de sterke aanwezigheid van trapezia, microklingen met 
afgestompte boord en Montbani –klingen het best gedateerd in het Laat –Mesolithicum.  
Aan de hand van het aanwezige lithische materiaal en het micro wear –onderzoek kon men 
ook enige conclusies trekken omtrent de activiteiten, die plaatsvonden op de site. De 
aanwezigheid van kernen en een grote hoeveelheid debitageproducten wijst op het belang van 
de silexbewerking. De ingezamelde kerfresten duiden tevens op de toepassing van de 
kerfhalvingstechniek. Onderzoek van de kerfresten en microlieten toonde echter aan dat deze 
2 groepen artefacten niet met elkaar verbonden kunnen worden. Dit zou erop wijzen dat de 
Mesolithische mens de microlieten, die te Donk werden vervaardigd, heeft meegenomen naar 
een andere locatie. Indien men deze redenering doortrekt, betekent dit, dat de microlieten die 
te Donk werden aangetroffen ook afkomstig zijn van een andere site. De micro wear –analyse 
van de microlieten toont aan dat deze werktuigen gebruikt werden voor jachtactiviteiten. Dit 
wijst erop dat retooling een belangrijke activiteit was op de site. De aanwezigheid van sporen 
van beenbewerking op de Montbani –klingen en vleesbewerking op de geretoucheerde 
(micro)klingen, toont ten slotte aan dat er ook andere activiteiten plaatsvonden. 

                                                 
61 Het grote aantal afslagen is te wijten aan het feit dat de chips ook onder deze categorie gerekend werden. 
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27 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE 
REMOUCHAMPS – STATION LEDUC 

 

27.1 Algemene bespreking van de site 

27.1.1 Inleiding 
 
De vinplaats Remouchamps werd ontdekt in 1924 door Henri Leduc tijdens het blootleggen 
van de funderingen van een cottage. De vondsten werden na de ontdekking onmiddellijk 
onderzocht door Emile Rahir van de Service National des Fouilles. Rahir merkte op de site de 
aanwezigheid van verbrande keien op, die hij toeschreef aan de aanwezigheid van een haard, 
evenals de aanwezigheid van verschillende Mesolithische artefacten. Tijdens de periode 1980 
-1983 werd de site verder onderzocht naar aanleiding van een interdisciplinair onderzoek rond 
het Mesolithicum, waarbij resten van een Laat –Mesolithische nederzetting werden ontdekt.  

27.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site “Station Leduc” is gelegen in het dorp Remouchamps, in de provincie Luik.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°28’24” N.B. en 5°42’38” O.L. 
De site bevindt zich net voorbij een grote bocht van de Amblève –rivier. Op deze plaats is de 
vallei veel breder en lopen verschillende kanalen doorheen het gebied. De site bevindt zich op 
het onderste terras van een helling, in de directe nabijheid van dergelijk kanaal. 

27.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het onderste terras, waarop de site zich bevindt, wordt afgedekt door een colluviale 
afzettingslaag van variërende dikte. Deze afzettinglaag wordt dunner naar de vallei toe en 
wordt op haar beurt op bepaalde plaatsen afgedekt door moderne overstromingslagen.  
De volledige stratigrafie van de site kan als volgt omschreven worden: 

- Bruin –grijze colluviale afzettingen met schist- en grindelementen. 
- Zandige klei- en gewone kleilaag. 
- Grindlaag. 
- Laagste waterniveau. 

Naar de rivier toe wordt het terras van de grot doorsneden door een erosiekanaal, dat 
opgevuld werd met zandleem –afzettingen en enkele middeleeuwse artefacten. Verschillende 
elementen wijzen erop dat dit kanaal oorspronkelijk een zijarm was van de Amblève –rivier. 
De eigenlijke Mesolithische occupatie bevond zich net onder de bovenste, colluviale laag. De 
afzetting van deze laag heeft de onderliggende occupatie afgeschermd. Het is echter moeilijk 
om de precieze periode waarin de afzetting gebeurde te bepalen. De afzetting van de 
colluviale laag kan echter gekoppeld worden aan diverse ploeg- en ontbossingactiviteiten op 
het bovenliggende terras en plateau. De laag bevatte namelijk elementen van schist en kwarts 
die duidelijk afkomstig waren van de bovenliggende terrassen. Dit zou betekenen dat de 
colluviale laag pas tijdens het Midden –Neolithicum werd afgezet, ongeveer 2000 jaar na de 
eigenlijke Mesolithische occupatie. Tijdens de opgraving werd nochtans duidelijk dat de 
positie van het materiaal niet sterk verstoord is geweest door deze processen.  
Elementen van bioturbatie hebben de verticale verspreiding van het materiaal wel beïnvloed, 
maar de aanwezige structuren op de site zijn hierdoor blijkbaar niet echt verstoord. De 
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structuren en merendeel van het materiaal werden namelijk slechts in een 15cm dikke laag 
teruggevonden. Hoewel er geen leefniveau meer merkbaar was, kon men toch sporen van de 
bewoning opmerken in de sedimenten. Deze werden echter verstoord door de bioturbaties. 
De horizontale verspreiding van het materiaal is tevens beperkt gebleven. Dit werd onder 
meer aangetoond door refitting. 
 

27.2 Datering 
 
In totaal werden 3 houtskoolmonsters gedateerd: 

- LV -1310: 17.490 ± 200 BP 
- LV -1311: 3.660 ± 120 BP 
- LV -1401: 6.990 ± 90BP 

Het eerste houtskoolmonster was afkomstig uit de bodem van de Mesolithische laag, in 
vierkant H24. Dit monster heeft een datering dat ouder is dan de eigenlijke occupatie en wijst 
erop dat het onderste terras waarschijnlijk gevormd werd tijdens het Laat –Glaciaal. 
De tweede datering was afkomstig van houtskoolfragmenten, die verspreid lagen over 
verschillende vierkanten. De jonge datering van dit monster is waarschijnlijk het gevolg van 
infiltratie van jongere houtskoolresten. 
De derde datering werd verkregen op verbrande hazelnootschelpen, afkomstig uit vierkant 
C24. Deze datering komt wel overeen met de eigenlijke occupatie. 
Onderzoek duidde echter aan dat de verspreiding van houtskool in de Mesolithische laag niet 
verbonden kan worden met de verspreiding van silex, verbrande kwarts en andere floraresten, 
waaronder hazelnootschelpen. Deze dateringen worden dus best buiten beschouwing gelaten. 
Thermosluminescentie –dateringen op resten van verbrand kwarts wijzen tevens op een late 
datering van de laag. 
 

27.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
In totaal werd een terrein van 65m² opgegraven en onderzocht. Alle vondsten werden 
verzameld en de sedimenten werden gezeefd om ook de kleinste artefacten te recupereren. In 
het onderzoeksrapport wordt niet verder uitgewijd over de toegepaste opgravingtechnieken. 
 

27.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kon men duidelijk een woonstructuur onderscheiden. Een deel van deze structuur 
was gemaakt uit stenen, die in een halve cirkelvorm geplaatst waren. Deze constructie bestond 
uit een accumulatie van kwartskeien van diverse grootte, evenals grind en daartussen slib. Op 
sommige plaatsen werd het slib vervangen door grindafzettingen, bestaande uit grof zand. De 
keilagen waren gemiddeld tussen de 25cm en 30cm dik.  
De structuur was verder opgedeeld in verschillende lenzen die een maximum breedte hadden 
van 1m. Het gesloten deel van de structuur was gericht naar de vallei. 
Een andere, circulaire keienaccumulatie, gelegen in een ondiepe put, werd gevonden in het 
zuidelijk deel van de bovenvermelde structuur. In het centrum werd een dubbele put 
aangetroffen, die opgevuld was met fijn grind. Mogelijk gaat het hier om een paalgat. 
Binnen de woonstructuur werden nog verschillende andere structuren aangetroffen. 
Nabij de noordwest –opening werd nog een ondiepe put aangetroffen. Deze put was volledig 
opgevuld met verbrande keien en keifragmenten. Twee grote brokken zandsteen werden 
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gevonden aan de zijdekanten van deze circulaire put. De gebrekkige aanwezigheid van 
houtskool, evenals het feit dat de zandsteenbrokken niet verbrand zijn, wijst erop dat de keien 
ergens anders verbrand werden en vervolgens naar deze locatie gebracht zijn. 
In het uiterste zuiden van de woonstructuur werd nog een tweede putstructuur aangetroffen. 
Ook hier waren sporen van opwarming aanwezig. Deze structuur bestond voornamelijk uit 
verbrande zandsteenbrokken en was volledig verstoord. De put wordt door de onderzoekers 
beschouwd als een haard.  
Analyse van de horizontale verspreiding wijst op een ongelijke distributie van de vondsten.  
Er is een duidelijk onderscheid mogelijk tussen een binnenzone, gelegen in de woonstructuur 
en een buitenzone, gelegen tussen de woonstructuur en de vermoedelijke haard. Het 
merendeel aan floraresten werd gevonden in de nabijheid van deze haard, evenals de meeste 
trapezia en afgestompte microklingen. Andere concentraties aan materiaal konden tevens 
opgemerkt worden. Zo zijn de voorbereide kernen geconcentreerd in vierkant E21, terwijl een 
bewerkingszone kon onderscheiden worden in de nabijheid van de eerste putstructuur.  
 

27.5 Het archeologische materiaal 

27.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Het merendeel van het materiaal werd vervaardigd uit een grijze silexsoort. Deze silex is 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit kleiafzettingen in de nabijheid van de Amblève –rivier.  
Het gebruik van vreemde steensoorten te Station Leduc is zeer beperkt. Men vond slechts 
enkele artefacten terug die gemaakt werden uit exotische materialen, waaronder Vetchauer 
silex, Wommersomkwartsiet en ten slotte een zwarte silex van onbekende herkomst.  
 
In totaal werden 1.842 vondsten aangetroffen op de site.  
De debitage is voornamelijk gericht op de productie van klingen. 
 
De informatie omtrent de precieze samenstelling van de industrie is zeer beperkt en kan als 
volgt omschreven worden: 
In totaal werden 34 kernen gevonden. Alle kernen zijn prismatisch.  
Klingen zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. De klingen kennen zeer 
gevarieerde vormen en zijn meestal regelmatig. Het merendeel werd gevormd door middel 
van de Montbani –debitagestijl. Daarnaast werden nog een deel minder regelmatige en enkele 
onregelmatige klingen aangetroffen. Afslagen zijn tevens aanwezig en vormen samen met de 
klingen bijna 25% van het totaal aan vondsten. De andere debitageproducten vormen tot 68% 
van het totaal aan materiaal. Verdere onderverdelingen worden echter niet gepreciseerd.  

27.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Er werden 129 werktuigen aangetroffen op een totaal van 1842 vondsten. Dit levert een 
gemiddeld percentage van bijna 7%. 
 
Te Remouchamps werden diverse gemene werktuigen aangetroffen, maar in veel beperktere 
mate dan de microlieten. Op de site werden onder andere enkele schrabbers gevonden. Deze 
zijn slechts beperkt aanwezig. Onder de schrabbers primeren de korte en eenvoudige types. 
Messen en klingen met Montbani –retouches zijn tevens aanwezig. Beide vertonen 
gelijkaardige morfologische kenmerken. Onder de geretoucheerde klingen primeren de 
afgestompte klingen en klingen met eenvoudige retouches.  
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Verder werden onder de gemene werktuigen nog 1 steker, evenals enkele geretoucheerde 
afslagen en andere minder frequente werktuigentypes gevonden. 
Microlieten vormen duidelijk de voornaamste categorie werktuigen (55%).  
De smalle microklingen met afgestompte boord vormen duidelijke een belangrijke groep. Het 
gaat hier echter meestal om fragmenten van microklingen. 
De trapezia vormen echter de grootste groep microlieten. Alle trapezia hebben een 
regelmatige vorm en werden gemaakt op Montbani –klingen. Deze groep is zeer divers en 
bestaat uit volgende types: enkele rechthoekige trapezia, evenals enkele lange asymmetrische 
trapezia en ten slotte 1 fragment van een kort symmetrisch trapezium.  
Andere microlieten komen tevens voor, weliswaar in beperktere mate. Het gaat onder meer 
om: Zonhoven –spitsen, spitsen met geretoucheerde basis, ongelijkbenige driehoeken en 
segmenten. Ten slotte werd nog 1 fragment van een microliet met vlakke retouches gevonden.  

27.5.3 Andere artefacten die gevonden werden op de site 
 
Ten slotte werd te Remouchamps nog gebruik gemaakt van verschillende andere elementen. 
Op de site werden onder andere enkele platen uit psammiet gevonden. Deze vondsten werden 
in situ verzameld. Verschillende platen tonen sporen van intentionele bewerking of retouches 
aan de zijkanten en zelfs sporen van polijsten en gladden. De platen en fragmenten ervan 
lagen bij voorkeur gepositioneerd in de buitenzone, op enkele meters van de haard. De vondst 
van enkele keien nabij één van de platen doet vermoeden dat ze gebruikt werden om planten 
te malen. Dit blijft echter onzeker. Daarnaast werden nog 3 keien aangetroffen die duidelijke 
gebruiksporen vertonen, evenals enkele kloppers uit kwarts en enkele lange keien. Deze 
laatste werden mogelijk gebruik als slaginstrumenten voor de silexbewerking. Op de site werd 
tevens een gepolijste disselkling aangetroffen. Deze dissel kan niet met zekerheid 
toegeschreven worden aan het Mesolithicum.  
 

27.6 Besluit 
 
De site ‘Station Leduc’ is voor de studie van het Mesolithicum zeer interessant, vermits het 
resten vertoont van een vroegere woonstructuur. De aanwezigheid en positie van artefacten op 
specifieke plaatsen kan tevens een idee geven omtrent de structurele organisatie van 
dergelijke woonstructuur en omtrent de gedragsaspecten van de prehistorische mens. De 
complexiteit van de structuur, bestaande uit ‘muren’ van keien, duidt erop dat deze locatie 
waarschijnlijk meerdere malen werd bezocht of gedurende een relatief lange periode bewoond 
werd. De ligging van de site nabij een rivier duidt hier tevens op. 
De typologische kenmerken van de werktuigen duiden volgens Gob op een relatie met de Rijn 
–Maas –Schelde cultuur62

                                                 
62 GOB A. 1984.  

. Typerend voor de laatste fase van de RMS –cultuur is namelijk de 
dominantie van microklingen met afgestompte boord, trapezia en Montbani –klingen. De 
aanwezigheid van Montbani –klingen in is zeer belangrijk. Dit type werktuigen verscheen pas 
heel laat in België en wordt gecorreleerd met de intrede van de Montbani –cultuur. Er werden 
in België echter ook enkele sites toebehorend aan de RMS –cultuur opgegraven, die tevens 
gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Montbani –klingen. De precieze toeschrijving 
van de werktuigen aan een specifieke culturele groep blijft dus nog onduidelijk. 
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28 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WEELDE –
PAARDSDRANK 

 

28.1 Algemene bespreking van de site 

28.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de periode 1966 -1970 bezocht R. Foblets de locatie Weelde –Paardsdrank meerdere 
malen. Hij ontdekte er een grote hoeveelheid lithisch materiaal bovenop een continentale 
duin. Gedurende de jaren dat hij op het terrein surveys uitvoerde, verzamelde hij ongeveer 
2500 Mesolithische artefacten. Volgend op deze ontdekking besloot de K.U. Leuven het 
terrein op te graven tijdens de zomer van 1976 en 1977.  

28.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
Weelde –Paardsdrank is gelegen in de Turnhoutse Kempen, in de provincie Antwerpen. De 
exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 51°23’27” N.B. en 4°58’00” O.L. 
De Turnhoutse Kempen vormen in feite een interfluvium tussen het draineringgebied van de 
Maas in het noorden en de Schelde in het zuiden. Dit interfluvium bestaat voornamelijk uit 
vochtige, vlakke zandbodems, maar wordt op sommige plaatsen gekenmerkt door de 
aanwezigheid van tardiglaciale duinzanden, die zorgen voor een onregelmatige topografie. 
Deze tardiglaciale duinzanden bevatten talrijke depressies en venen. De eigenlijke vindplaats 
bevindt zich bovenop dergelijke brede zandgordel.  

28.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Profiel LF –LH 058 op de site vertoont volgende stratigrafische sequentie63

- De bovenste 20cm van de bodem bestaat uit een recente A0 –horizont. Deze laag werd 
slechts 1 maal bewerkt. Brokken van de oorspronkelijke bodem zijn bewaard gebleven 
in het onderste gedeelte van de laag. De bovenste 5cm van de bodem heeft een lichtere 
kleur als gevolg van een recente podzolisatie. 

: 

- A1-2 –horizont bestaande uit een grijze, losse zandbodem. Deze laag is naar onderen 
toe bijna volledig wit en bestaat uit een veen –podzol. 

- Bh –horizont: bestaat uit een scherp afgelijnde, zwarte, compacte zandlaag. 
- Lichtgele tot bruine zandlaag zonder duidelijke structuur. Deze laag loopt tot ongeveer 

80cm diep. Op sommige plaatsen is de laag dieper, als gevolg van onregelmatige 
inzakkingen in de bodem. Deze laag bestaat uit de A –horizont van de gepodzoliseerde 
bosbodem, die volledig homogeen werd als gevolg van bioturbatie. 

                                                 
63 Daar de diverse profielen grote onderlinge gelijkenissen vertonen, wordt hier slechts 1 profiel besproken. 
Profiel LE 030 -032 onderscheidt zich van het besproken profiel door de aanwezigheid van een Usselo –laag en 
een micropodzol. De micropodzol werd in het besproken profiel waarschijnlijk opgenomen in de B –horizont 
van de bosbodem en werd hierdoor volledig uitgewist.  
Profiel KQ 072 duidt er op dat de depositie van dekzanden bovenop de Usselo –laag in 2 fasen plaats vond. Eerst 
werden de jongere Dryas duinzanden afgezet. Vervolgens ontwikkelde zich hierop een Holocene bosbodem, die 
gehomogeniseerd was tot 50cm en waardoor dierengangen liepen. Deze laag werd vervolgens bedekt door een 
vegetatie, die zorgde voor een sterke humustoename en door veen. De veenafzetting zorgde voor de typische 
podzolvorming. De bovenste zandlaag werd ten slotte afgezet voordat de podzolisatie voltrokken was.  
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- Origineel duinzand, gelegen tussen de inzakkingen. Op sommige plaatsen zijn 
strengen ijzeroxide merkbaar. Deze strengen vertegenwoordigen de BC –horizont. 
Ongeveer 1cm dikke, kronkelende lagen verstoren deze laag. De verstoringen zijn 
afkomstig van dierlijke activiteiten. 

- De dierlijke gangen lopen tot ongeveer 150cm diep tot in een lichtgele zandlaag. 
- Vanaf 180cm verschijnt een leemachtige zandbodem, die 2 slibrijke lagen bevat. 

De stratigrafische sequentie duidt aan dat de duinzanden één geheel vormen en duidelijk te 
onderscheiden zijn van de onderliggende leemrijke dekzanden. De vorming van de duinen 
vond vermoedelijk plaats tijdens de Jongere Dryas door aanhoudende windactiviteit. De 
klimaatsverbetering vanaf het Holoceen stopte deze activiteiten, waarbij vervolgens een 
bosbodem werd afgezet. Na de Mesolithische occupatie was er opnieuw eolische activiteit.  
 
De verticale verspreiding van het archeologische materiaal dat zich in situ bevond, vertoont 
een zeer gevarieerd beeld. De analyse van deze verspreiding is op verschillende plaatsen 
gehinderd door de zware verstoring van de bovenste horizonten. Gezien deze verstoringen64

 

 
werd besloten om alleen sectoren 1, 4 en 5 te analyseren. 

Sector 1: 
Bijna 56% van alle vondsten in sector 1 werden in situ verzameld. De verstoorde ploeglaag 
had hier een gemiddelde dikte van ongeveer 30cm. De onderliggende A2 –horizont was 
gedeeltelijk afgeknot door beploeging. De meeste vondsten werden aangetroffen in deze 
horizont, evenals in de onderliggende B2 –horizont. Er werden slechts weinig vondsten 
aangetroffen in de C –horizont. De meeste artefacten lagen verspreidt tussen 30cm en 40cm.  
 
Sector 4: 
In sector 4 werd slechts 31% van alle vondsten in situ verzameld. Dit eerder lage percentage 
is te wijten aan de zware verstoring van de oorspronkelijke podzol op deze locatie. De A2 –
horizont is in deze zone slechts over een dikte van 10cm bewaard. De Ap –horizont ligt dan 
ook meestal rechtsreeks bovenop de B2 –horizont. Op sommige plaatsen is de bodem zelfs 
verstoord tot aan de C –horizont. In deze sector werd meer dan 50% van alle in situ vondsten 
verzameld net onder de verstoorde horizont, wat neerkomt op een interval van 10cm tot 20cm. 
De onderliggende lagen bevatten een veel kleinere hoeveelheid materiaal.  
 
Sector 5: 
Sector 5 bevatte het grootste aantal in situ vondsten. Hier werd 67,4% van het materiaal in 
zijn oorspronkelijke positie teruggevonden. De ploeglaag heeft in deze zone een gemiddelde 
dikte van 20cm-30cm en ligt opnieuw bovenop een afgeknotte A2 –horizont. De A2 –horizont 
is bewaard over een dikte van 10cm -20cm. In het meest noordelijke deel van de concentratie 
werd de A2 –horizont volledig uitgewist door het ploegen. De verticale verspreiding van het 
materiaal is meestal beperkt gebleven tot 20cm. Gezien de zware afknottingen van horizonten 
in deze zone, loopt de verspreiding van het materiaal meestal verder dan de B2 –horizont.  
 
In de onderzochte zones (sector 1, 4 en 5) waren geen structurele sporen aanwezig. Het enige 
middel om de oorspronkelijke bewoning te achterhalen, was dus de verspreiding van het 
archeologische materiaal. Gezien de zware verstoringen kon men de de echte omvang van de 
verticale verspreiding niet achterhalen. Ervaring met andere sites duidde echter aan dat de 
occupatie meestal samenvalt met het bovenste deel van de verticale concentratie. De variaties 

                                                 
64 Het materiaal afkomstig van verscheidene testputten is namelijk voor 60% verstoord.  
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in de verspreiding tussen de verschillende sectoren zijn vermoedelijk te wijten aan menselijke 
elementen en invloeden van bioturbatie, die naar gelang de zone intenser waren.  
De onderzoekers concluderen dat in sector 4 (gezien het kleine aantal vondsten in situ) de 
originele occupatie is weggewist door ploegactiviteiten. In sector 1 en 5 komt de originele 
bewoninglaag waarschijnlijk overeen met de onderste grens van de verstoring. 
 
De horizontale verspreiding van het materiaal leverde tevens informatie omtrent de occupatie.  
Alle in situ teruggevonden artefacten65

 

 werden op een horizontaal verspreidingplan geplaatst, 
om zo een ruimtelijk patroon te kunnen onderscheiden. In totaal konden 3 artefactenrijke 
concentraties onderscheiden worden (sector 1, 4 en 5).  

Sector 1: 
Sector 1 vertoont een eerder onregelmatige artefactenverspreiding. Er zijn wel enige clusters 
merkbaar in vierkanten AF 004 en AB 011. In de nabijheid van dit laatste vierkant werden 
verscheidene kernen en verfrissingproducten aangetroffen. Er werd tevens een circulaire 
structuur, bestaande uit verbrand zandsteen en kwarts, opgemerkt. Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het om de restanten van een circulaire stenen haard. Kenmerkend is tevens het hoge aantal 
verbrande artefacten (30%) in vergelijking met de rest van de site. Dit is waarschijnlijk te 
wijten aan de aanwezigheid van een haard. Refitting toonde aan dat het materiaal in deze zone 
over een groot oppervlak verspreid was. Hoewel enige groeperingen van vondsten merkbaar 
zijn, geeft het verspreidingplan van sector 1 over het algemeen een tamelijk diffuus beeld. 
 
Sector 4: 
Sector 4 is nog moeilijker te interpreteren. Hier werd slechts 30% van alle vondsten in situ 
gevonden. Er zijn slechts enkele kleine vondstenclusters merkbaar in deze zone. Het materiaal 
vertoont hier opnieuw een tamelijk hoog percentage aan verbranding (22,7%). Merkwaardig 
is tevens de vondst van verscheidene aardewerkscherven binnen de Mesolithische laag, 
voornamelijk binnen de B2h- en onderliggende horizonten. Eigenaardig genoeg ontbreken 
enige aanduidingen van verstoring, die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de 
aanwezigheid van de scherven. In de C –horizont werden de scherven en het lithisch materiaal 
in de onmiddellijke nabijheid van elkaar aangetroffen. Hoewel het distributieplan geen 
duidelijk afgelijnde clusters aanduidt, zien we dat de eindschrabbers voornamelijk 
geconcentreerd liggen in het oosten van de sector, terwijl de trapezia zich voornamelijk in het 
centrum bevinden.  
 
Sector 5: 
Sector 5 was de best bewaarde concentratie op de site. Meer dan 60% van het materiaal werd 
in situ verzameld en kon geanalyseerd worden op zijn verspreiding. De concentratie in sector 
5 heeft een duidelijke ovaalvormige aflijning en meet ongeveer 7m op 3m.  
Hoewel de A2 –horizont in het noordelijk deel van de eenheid zwaar verstoord is, heeft dit de 
algemene horizontale verspreiding van het materiaal niet te zwaar beïnvloed. In deze sector 
werd 1 scherf aangetroffen, gelijkaardig aan de scherven uit sector 4. Ongeveer 21,2% van de 
vondsten vertoont sporen van verbranding. Analyse toonde aan dat de kernen, 
verfrissingmateriaal, werktuigen en stekers willekeurig verspreid zijn binnen de concentratie. 
Ten slotte werden een aanzienlijke hoeveelheid hazelnootschelpen, verbrand bot, houtskool 
en organische resten aangetroffen. Ze konden niet verbonden worden met een specifieke 
structuur.  

                                                 
65 Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat een groot deel van het ‘in situ’ aangetroffen materiaal 
gerecupereerd werd via zeven. De exacte locatie van deze vondsten kon hierdoor niet achterhaald worden. Dit 
zorgt ervoor dat ongeveer 20 -30% van de in situ vondsten niet geregistreerd werden op het verspreidingplan. 
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28.2 Datering 
 
Hoewel verschillende palynologische analyses werden uitgevoerd op het terrein, was het niet 
mogelijk deze stalen met zekerheid te linken aan archeologische elementen of activiteiten.  
Enkele 14C –dateringen leverden wel informatie over de chronologische positie van de site. 

- Vierkanten KA –KB 050: < 430 B.P. 
- Sector 5: 5.710 ± 80 B.P. 
- Sector 5: 6.990 ± 135 B.P. 

De eerste datering werd uitgevoerd op een klein houtskoolmonster, afkomstig uit de grijze 
verkleuring van de C –horizont. De tweede datering werd verkregen op verspreide 
houtskoolresten, afkomstig uit de gebleekte A2 –horizont van sector 5. De laatste datering ten 
slotte was afkomstig van een aanzienlijke hoeveelheid gebroken en verbrande 
hazelnootschelpen uit sector 5, verzamelt in de B2ir- en BC –horizont.  
 

28.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voorafgaand aan de opgraving werd een topografisch onderzoek van het gebied uitgevoerd. 
Vervolgens werd door middel van 2 palen een basislijn uitgezet op de site. Deze lijn werd 
door de onderzoekers gebruikt als abscis voor het roostersysteem. G 
Gedurende de eerste campagne van 1976 werden verschillende vierkanten (van 1m op 1m) en 
testputten uitgezet over het volledige terrein om zo zones met hoge artefactenconcentraties te 
onderscheiden. Op basis hiervan werd besloten om sectoren 1, 4 en 5 nauwkeuriger te 
onderzoeken. Tijdens de campagne van 1976 werd sector 4 volledig onderzocht. Sectoren 1 
en 5 werden onderzocht tijdens de daaropvolgende opgraving van 1977. De onderzoekers 
opteerden voor verschillende opgravingtechnieken op de site. De eerste techniek bestond eruit 
de verstoorde bodem (Ap –horizont) te verwijderen en te zeven, waarna vierkanten van 1m op 
1m of sleuven van 1m op 2m horizontaal werden opgegraven. Daarnaast werd de 
podzolbodem van sector 4 tevens horizontaal opgegraven in rechthoeken van 6m op 5m, in de 
hoop enige bewoningsporen te vinden. Het merendeel van de verwijderde bodem werd 
mechanisch of met de hand gezeefd door middel van 4mm mazen. In situ vondsten werden 
driedimensionaal ingetekend.  
 

28.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Zoals in vorige delen al werd aangehaald, kon men op de site 3 duidelijke concentraties 
onderscheiden, waar het materiaal nog enigszins in situ bewaard is gebleven. 
Sector 1 bevatte een aanzienlijke hoeveelheid materiaal in situ. Gezien de verstoringen op het 
terrein kon deze concentratie echter niet duidelijk afgelijnd worden. 
In sector 4 werd een veel beperkter hoeveelheid materiaal in situ gevonden. Ook deze 
concentratie kon niet goed afgelijnd worden. 
Sector 5 ten slotte bevatte de grootste hoeveelheid materiaal in situ. Ondanks de verstoring 
van de A2 –horizont in het noordelijke deel van de eenheid, was de ovaalvormige aflijning 
van de concentratie duidelijk zichtbaar. Deze eenheid besloeg een oppervlak van 7m op 3m. 
Via testputten kon aangetoond worden dat verscheidene zones in de nabijheid van de 
onderzochte sectoren tevens een hoeveelheid lithisch materiaal bevatten. Deze zones waren 
dikwijls te verstoord en werden niet volledig onderzocht. We beschikken dan ook niet over 
gegevens omtrent de exacte omvang van de site.  
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28.5 Het archeologische materiaal 

28.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex en Wommersomkwartsiet.  
Ftaniet en zandsteen werd slechts in enkele gevallen gebruikt.  
De gebruikte silex is meestal van inferieure kwaliteit. Het merendeel van de silexknollen 
vertoont talrijke vorstinwerkingen en is heterogeen qua kleur en structuur. De aanwezigheid 
van cortexresten duidt erop dat de meerderheid van de silex afkomstig is van gerolde knollen. 
Hoewel de onderzoekers de exacte locatie van de vuursteen niet konden achterhalen, gaan ze 
ervan uit dat de silex lokaal ontgonnen werd in de nabijgelegen grindterrassen.  
De oorsprong van de zandsteenfragmenten en het ftaniet blijft echter onduidelijk.  
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
De kernen komen in alle 3 de sectoren in ongeveer gelijke aantallen voor. Kernen met 1 
slagrichting domineren. In sector 1 zien we dat kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen iets 
frequenter aanwezig zijn dan kernen met 2 kruisende slagrichtingen. Dit in tegenstelling tot de 
andere 2 sectoren, waar de laatste groep frequenter voorkomt. Onregelmatige kernen komen 
vaak voor, in tegenstelling tot discoïdale en globulaire kernen. Opmerkelijk voor sector 1 en 5 
is het hoge aantal kernen dat niet geïdentificeerd kon worden.  
Onder het verfrissingmateriaal werden zowel kernflankafslagen, kerntabletten als 
kernrandklingen teruggevonden. De laatste groep domineert duidelijk.  
De debitage zelf is voornamelijk gericht op de productie van klingen. Ongeveer 70% van alle 
werktuigen werd op deze debitageproducten vervaardigd. Volledige klingen zijn eerder 
zeldzaam. Klingfragmenten zijn echter zeer sterk aanwezig in de assemblage. Opmerkelijk is 
het preferentiële gebruik van Wommersomkwartsiet voor de productie van klingen, dit in 
tegenstelling tot afslagen, die meestal uit silex vervaardigd zijn.  
Afslagen, brokstukken en chips komen in alle 3 de sectoren in ongeveer gelijke aantallen 
voor. Grote afslagen zijn eerder zeldzaam. Op de site werden tevens verscheidene corticale 
afslagen aangetroffen. Het aandeel van deze afslagen is ongeveer gelijk in de verschillende 
sectoren en varieert tussen de 12% en 15%. De debitageproducten vertonen quasi allemaal 
regelmatige, parallelle boorden, wat wijst op de toepassing van de ‘Montbani –debitagestijl’. 
Kerfresten zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd.   
Ten slotte werden nog enkele kwartskeien aangetroffen, die gebruikt werden als kloppers.  

28.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Werktuigen komen in ongeveer gelijke mate voor in sectoren 1 (6,3%) en 4 (6,9%), in 
tegenstelling tot sector 5 waar hun aandeel beduidend lager is (4,58%).  
 
Schrabbers vormen een belangrijk type werktuigen op de site. In alle 3 de sectoren komen ze 
in ongeveer gelijke mate voor, hoewel ze iets minder frequent zijn in sector 1.  
Eindschrabbers op afslag komen frequenter voor dan eindschrabber op kling. In de meeste 
gevallen zijn de eindschrabbers op kling lang. Korte eindschrabber op kling komen praktisch 
niet voor. Onder de eindschrabbers op afslag domineren de eenvoudige eindschrabbers en de 
duimnagelschrabbers. Er werden tevens een aanzienlijke hoeveelheid fragmenten van 
schrabbers aangetroffen66

                                                 
66 Deze fragmenten werden geplaatst onder de categorie ‘andere eindschrabbers op afslag’.  

. Binnen de assemblage werden ook enkele dubbelschrabbers, 
evenals een gekerfde en enkele getande eindschrabbers aangetroffen. Ten slotte werden in 
sector 1 en 5 enkele boordschrabbers gevonden.  
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Geretoucheerde afslagen komen in ongeveer gelijke mate voor in de 3 sectoren en vormen een 
belangrijk onderdeel binnen de werktuigensamenstelling. Het merendeel van de afslagen 
vertoont een gedeeltelijke en regelmatige retouche op 1 boord. Continue retouches zijn eerder 
zeldzaam. Afgeknotte afslagen domineren op de getande afslagen.  
Boren en stekers zijn zeldzaam en vormen samen slechts 1% van het totaal aan werktuigen. 
Stekers zijn nog zeldzamer. Er werd slechts 1 exemplaar gevonden.  
Geretoucheerde klingen en microklingen zijn goed vertegenwoordigd onder de werktuigen. 
Onder de geretoucheerde klingen werden voornamelijk afgeknotte klingen en enkel gekerfde 
klingen aangetroffen. De afgeknotte klingen zijn ofwel schuin afgeknot of gebroken onder de 
afknotting. Atypische en gedeeltelijk afgestompte klingen komen minder vaak voor. In enkele 
gevallen werden tevens klingen met 2 geretoucheerde boorden aangetroffen. In sectoren 1 en 
4 werden tevens enkele klingen met gebogen uiteinde gevonden. In deze sectoren vertoont 
bijna 1/5 van alle klingen regelmatige retouches langs 1 of beide boorden of op het distale 
uiteinde. In sector 5 vertoont zelf ¼ van de klingen regelmatige retouches.  
Ten slotte werden 1 pièce émoussée, evenals 1 sterk versplinterd artefact, dat door de 
onderzoekers beschouwd wordt als een pièce esquillée, ingezameld. 
Microlieten zijn goed vertegenwoordigd binnen de werktuigenassemblage. 
Binnen deze categorie vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis een belangrijke 
groep. Schuin afgeknotte spitsen en korte spitsen komen het frequentst voor en zijn vooral in 
sector 1 sterk aanwezig. Korte spitsen vormen in alle 3 de sectoren bijna 60% van alle spitsen 
met niet –geretoucheerde basis. Ten slotte werden onder de spitsen met niet –geretoucheerde 
basis nog 5 spitsen met 1 afgestompte boord, evenals enkele spitsen met 2 geretoucheerde 
boorden en een atypisch dubbel afgestompte spits aangetroffen.  
Segmenten komen, in tegenstelling tot de vorige categorie, praktisch niet voor op de site. Er 
werd slechts 1 exemplaar aangetroffen, meer bepaald in sector 1.  
In sector 1 en 5 vormen de microklingen met afgestompte boord een belangrijke groep. 
Eigenaardig genoeg ontbreken deze werktuigen volledig in sector 4. Het merendeel van de 
microklingen met afgestompte boord zijn klein qua formaat. Volledige exemplaren ontbreken 
in de assemblage. Afgeknotte en gebroken microklingen met afgestompte boord komen 
daarentegen in ongeveer gelijke aantallen voor in beide sectoren. Fragmenten van 
microklingen met 2 afgestompte boorden zijn enkel in sector 5 aanwezig. De grotere 
exemplaren vertonen de zelfde eigenschappen en soorten retouches als de kleine exemplaren. 
Onder deze categorie werd ten slotte 1 ongelijkbenige microkling met afgestompte boord 
aangetroffen. Dit werktuig vertoont echter grote gelijkenissen met de driehoeken.  
Driehoeken komen in gelijke mate voor in sectoren 1 en 4 (5,6%). In sector 5 zijn ze eerder 
zeldzaam (1,9%). Onder deze categorie domineren de ongelijkbenige driehoeken. Verder kon 
men onder de driehoeken in sector 5 nog 1 atypisch gelijkbenig exemplaar onderscheiden.  
Microlieten met vlakke retouches vormen een zeer belangrijke categorie in sector 1 (11,3%). 
In sector 4 en 5 zijn ze echter veel minder frequent. Ze vormen er respectievelijk 2,4% en 
3,9% van alle microlieten. Onder deze groep domineren vooral de Maretakspitsen. 
Driehoeken met vlakke retouches zijn enkel in sector 1 aanwezig. Verschillende fragmenten 
van microlieten met vlakke retouches werden onder de categorie ‘andere microlieten met 
vlakke retouches geplaatst’, vermits ze door hun graad van fragmentatie niet verder 
determineerbaar zijn. Spitsen met schuine basis en met vlakke retouches zijn ook goed 
vertegenwoordigd, evenals de spitsten met afgeronde basis en vlakke retouches gevonden. 
Spitsen met geretoucheerde basis komen niet vaak voor op de site. In sector 1 en 4 werden 
onder andere 3 korte, driehoekige spitsen aangetroffen. In sector 1 werd tevens 1 lange, 
driehoekige spits en 1 spitsboogvormige spits gevonden. Er kon binnen deze groep ten slotte 
1 Tardenoisspits onderscheiden worden, afkomstig uit sector 5. 
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Trapezia vormen de belangrijkste groep. Merkwaardig is het frequente gebruik van 
Wommersomkwartsiet voor de vervaardiging van deze werktuigen67. De rhombische trapezia 
vormen een zeer belangrijke categorie. In iedere sector vormen ze ongeveer ¼ van alle 
trapezia. Lange rhombische trapezia zijn frequenter dan de korte exemplaren. Rechthoekige 
trapezia domineren echter en zijn voornamelijk in sectoren 1 en 4 zeer sterk aanwezig. Het 
gaat hierbij meestal om korte exemplaren. Lange rechthoekige trapezia of Vielle –trapezia 
zijn veel minder frequent. Opnieuw werd een aanzienlijke hoeveelheid Wommersomkwartsiet 
gebruikt voor de fabricatie van deze microlieten68

Asymmetrische trapezia zijn goed vertegenwoordigd. Ze zijn het sterkst aanwezig in sector 5. 
In sector 1 en 4 domineren vooral korte asymmetrische trapezia. In sector 5 komen zowel 
korte als lange exemplaren in ongeveer gelijke aantallen voor. Symmetrische trapezia komen 
veel minder vaak voor. Deze groep is in alle sectoren het minst goed vertegenwoordigd.  

.  

Spitsen van het Danubiaan –type zijn ook goed aanwezig (9 ex.).  
Daarnaast werden op de site nog enkele onbepaalde microlieten gevonden.  
Ten slotte kon men onder de Mesolithische werktuigen nog een aanzienlijke hoeveelheid 
Montbani –klingen onderscheiden. Montbani –klingen met meerdere kerven of onregelmatige 
retouches zijn het frequentst. Van deze laatste groep is de retouche meestal op slechts 1 boord 
aangebracht. Een deel van de Montbani –klingen met onregelmatige retouches zijn mogelijk 
ontstaan door frequent gebruik van Montbani –klingen met meerdere kerven. Onder deze 
categorie werden nog verscheidene klingen met tegenovergestelde kerven, evenals klingen 
met tegenovergestelde retouches, klingen met afgezette retouche of kerven en ten slotte 
enkele gecombineerde Montbani –klingen aangetroffen. We zien hier opnieuw dat een 
aanzienlijke hoeveelheid Montbani –klingen vervaardigd werd uit Wommersomkwartsiet69

Verder werden nog een groot aantal werktuigfragmenten gevonden. Waarschijnlijk gaat het in 
de meeste gevallen om fragmenten van microlieten.  

. 

 
Er werden ten slotte nog enkele werktuigen aangetroffen met Neolithische kenmerken, 
evenals 2 sferische gerolde kwartskeien en enkele zandsteenplaten, die duidelijke 
polijstsporen dragen. De kwartskeien vertonen schuurplekken aan de uiteindes en werden 
mogelijk als kloppers gebruikt. De rol van de zandsteenplaten is niet gekend.  
 

28.6 Besluit 
 
Gezien de duidelijke aflijning van sector 5 gaat men ervan uit dat deze zone slechts 1 
occupatiefase vertegenwoordigd. De concentraties van sectoren 1 en 4 zijn echter veel 
diffuser en meer verstoord. Op basis van de grote typologische gelijkenissen tussen de 3 
sectoren kan men echter aannemen dat deze entiteiten samen horen. Op basis van de 
kenmerken van het materiaal classificeerde Vermeersch70

                                                 
67 Het hoge percentage aan Wommersomkwartsiet is vooral merkbaar in sector 4, waar 40% van alle trapezia uit 
deze materie vervaardigd is. In sectoren 1 en 5 vormt het aandeel aan Wommersomkwartsiet ongeveer 29%.  

 de site van Weelde als een aparte 
groep, namelijk de ‘Groep van Paardsdrank’. Kenmerkend voor deze groep is het belang van 
de trapezia die ongeveer 25% tot 50% uitmaken van alle microlieten. 

68 In sector 4 is Wommersomkwartsiet het frequentst gebruikt, namelijk in ongeveer 70% van alle gevallen. In 
sector 1 en 5 werd deze materie in 40% van de gevallen gebruikt. 
69 38% in sector 1, 44% in sector 4 en 45% in sector.  
70 VERMEERSCH P.M. 1984. 
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Deel B: Oppervlaktesites 
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1 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE DAKNAM –
BORMTE 

 

1.1 Algemene bespreking van de site 

1.1.1 Inleiding 
 
De site Daknam –Bormte werd ontdekt in 1990 door M. De Meireleir en H. De Bock en is 
sindsdien reeds meerdere malen geprospecteerd. 

1.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich bovenop een kleine zandophoping, in de onmiddellijke nabijheid 
van de Bormtebeek. Hoewel de volledige omvang van de site in het noordwesten en oosten 
niet meer achterhaald kon worden, was een duidelijke concentratie merkbaar in het centrum. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 123,10 E en 203,20 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 12. 
 

1.2 Het archeologische materiaal 

1.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Het merendeel van de artefacten werd vervaardigd uit silex. Er werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van lokale silex (93,16%). Zwarte silex (2,28%) en grijze silex (1,34%) komen 
tevens voor, maar in veel beperktere mate. Ten slotte werd op de site een kleine hoeveelheid 
mijnsilex (0,94%) gevonden. 
In enkele gevallen werd kwartsiet van Wommersom (1,74%) en van Tienen (0,54%) gebruikt.  
Op iets meer dan 4% van alle artefacten is een patina merkbaar. 
Ten slotte vertoont 30,74% van de vondsten sporen van verbranding.  
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
Kernen worden vertegenwoordigd door 28 exemplaren. Onder deze categorie bevonden zich 
11 kernen met 1 slagrichting, evenals 7 kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen, 1 kern met 
kruisende slagrichtingen en 1 kern met meerdere slagrichtingen. Er werden tevens 8 
kernfragmenten teruggevonden. 
In totaal werden op de site tevens 4 verfrissingproducten gevonden, namelijk 3 
kernrandafslagen en 1 kernflankafslag.  
Onder de debitageproducten domineren vooral de afslagen. (Micro)klingen zijn ook tamelijk 
goed aanwezig en vertonen een onregelmatige debitage. 
Ten slotte werden op de site nog 13 brokstukken en kloppers, evenals 1 stekerafslag en 2 
kerfresten gevonden. 
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1.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Werktuigen zijn goed vertegenwoordigd. In totaal werden 55 werktuigen onderscheiden op 
742 artefacten. Dit levert een percentage op van 7,41%. 
 
Schrabbers zijn het best vertegenwoordigde werktuigtype in de assemblage. In totaal werden 
18 exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 6 geretoucheerde en 5 eenvoudige 
afslagschrabbers, 1 verkorte klingschrabber, 1 getande schrabber, 1 ovaalschrabber en 4 
fragmenten. 
Geretoucheerde afslagen worden gerepresenteerd door 8 vondsten. 
Op de site werden tevens 2 boren ingezameld, evenals 4 geretoucheerde (micro)klingen, 
namelijk 2 geretoucheerde microklingen, 1 microkling met schuine afknotting en 1 
microkling met distale retouches. 
Onder de gemene werktuigen bevond zich ten slotte nog 1 combinatiewerktuig, meer bepaald 
een ruimer –boor. 
De microlieten op de site worden vertegenwoordigd door 9 exemplaren, waardoor de 
microlieten 16,36% uitmaken van het totaal aan werktuigen. 
Binnen deze groep bevonden zich 2 driehoeken met vlakke retouches, 2 Tardenoisspitsen met 
ventrale en lichtjes concave basis, evenals 1 Tardenoisspits met directe basis, 1 spits met 
schuine afknotting, 1 fragment van een driehoek en ten slotte nog 2 microlieten die niet verder 
konden geanalyseerd worden.  
Verder werden op de site nog 12 onbepaalde werktuigenfragmenten aangetroffen, evenals 15 
Neolithische artefacten. 
  

1.3 Besluit 
 
De toepassing van de Coincy –debitagestijl, de aanwezigheid van kwartsiet van Tienen en de 
ingezamelde microlieten wijzen op een Vroeg- of Midden –Mesolithische datering. 
De onderzoekers zijn echter geneigd om de Vroeg –Mesolithische datering voorop te stellen. 
Verscheidene elementen wijzen er echter op dat deze locatie ook tijdens het Midden –
Mesolithicum en het Neolithicum werd bezocht.  
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2 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
LOVENDEGEM –BRUG OOST 

 

2.1 Algemene bespreking van de site 

2.1.1 Inleiding 
 
De site Lovendegem –Brug Oost werd ontdekt en geprospecteerd door J. Semey, F. 
Parmentier en G. Van der Haegen. 

2.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich op enkele tientallen kilometers van Gent en is gelegen bovenop 
een oost –west georiënteerde zandrug, op ongeveer 200m ten zuiden van de kanaaldepressie. 
Luchtfoto’s tonen aan dat de site zich eigenlijk bevond op de droogste plek van een reeks 
zandruggen, die in het noorden en oosten omgeven waren door allerlei depressies. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 96,62 E en 197, 89 N en de kadastrale 
gegevens: perceel 243a.  
 

2.2 Het archeologische materiaal 

2.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Het merendeel van het materiaal werd uit silex vervaardigd. Er waren slechts 4 artefacten 
gemaakt uit Wommersomkwartsiet.  
 
Kernen komen in zeer gevarieerde vorm voor. Op de site bevonden zich verscheidene kernen 
met 1 slagrichting. Ze vertonen meestal een piramidale vorm. Kernen met 2 slagrichtingen 
komen tevens voor en hebben ook vaak een piramidale vorm. Kernen met meerdere 
slagrichtingen vormen echter ongeveer de helft van de kernen op de site. Schijfvormige 
kernen zijn weinig frequent. 
Binnen de assemblage bevonden zich tevens 12 verfrissingproducten. 
Afslagen en (micro)klingen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. Deze debitageproducten 
vormen samen iets meer dan 49% van het totaal aan vondsten. 
Merkwaardig is tevens het tamelijk hoge aantal brokstukken op de site. 
Ten slotte werden 6 kerfresten aangetroffen, die getuigen van de productie van microlieten. 

2.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal konden 57 werktuigen onderscheiden worden op 1187 artefacten. Dit brengt het 
werktuigenpercentage op 4,80%. 
 
Schrabbers zijn heel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. In totaal werden 23 
exemplaren aangetroffen, waardoor de schrabbers meer dan 40% van alle werktuigen 
uitmaken. 
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Onder deze categorie bevonden zich 1 klingschrabber, evenals 6 verkorte klingschrabbers en 
3 cirkelschrabbers. Deze laatste groep vertoont een zeer diverse afwerking. Daarnaast werden 
nog 1 spitsboogschrabber, 11 afslagschrabbers en 1 fragment gevonden. De afslagschrabbers 
zijn tevens zeer divers qua afwerking.  
De geretoucheerde afslagen worden vertegenwoordigd door 3 exemplaren. 
Op de site werden tevens 5 stekers aangetroffen, meer bepaald 1 steker op breuk en 4 stekers 
op afknotting. Ze zijn allemaal groot en krachtig. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 3 exemplaren op afknotting, evenals 
4 microklingen met regelmatige retouches en 1 microkling met distale retouches.  
De microlieten worden vertegenwoordigd door 18 exemplaren. Onder deze categorie 
domineren vooral de spitsen met niet –geretoucheerde basis. Hieronder bevonden zich 1 spits 
met schuine afknotting, 1 spits met 2 afgestompte boorden en 8 spitsen met 1 afgestompte 
boord. De microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 4 
exemplaren. Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 2 ongelijkbenige driehoeken, 
1 Tardenoisspits en 1 onbepaald fragment. 
Ten slotte werden op de site 3 Neolithische artefacten aangetroffen. 
 

2.3 Besluit 
 
De aanwezigheid van de Coincy –debitagestijl, die gericht was op de productie van 
onregelmatige (micro)klingen, evenals de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde 
basis (voornamelijk spitsen met 1 of 2 afgestompte boorden) en de aanwezigheid van stekers 
wijzen allemaal in de richting van een Vroeg –Mesolithische datering.  
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3 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE SINAAI –
EINDEKEN 

 

3.1 Algemene bespreking van de site 

3.1.1 Inleiding 
 
De site Sinaai –Eindeken werd ontdekt door H. De Bock en M. De Meireleir in 1990 en is 
meerdere malen geprospecteerd.  

3.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in de directe nabijheid van de Moervaart, bovenop een zandophoping en 
wordt in het zuiden afgelijnd door het alluvium van de vaart. Het merendeel van het materiaal 
werd in het centrale deel van de site en gedeeltelijk naar het zuiden en oosten toe gevonden. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 123,42 E -204,98 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 47, 49 en 63. 
 

3.2 Het archeologische materiaal 

3.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex (96,39%), meer bepaald lokale silex. 
Daarnaast werd tevens grijze silex en in mindere mate zwarte silex en mijnsilex aangetroffen. 
Ten slotte werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (3,61%). 
Ongeveer 3,88% van alle artefacten vertoont een patina. 
Verbrandingsporen zijn merkbaar op 25,04% van alle vondsten. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden 19 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich hoofdzakelijk kernen met 
1 slagrichting (8 ex.). Er werden echter ook 1 kern met 2 tegengestelde slagrichtingen, 
evenals 4 kernen met 2 kruisende en 1 kern met meerdere slagrichtingen aangetroffen. Ten 
slotte bevonden zich onder de kernen nog 1 kern op afslag en 4 fragmenten. Eén exemplaar 
werd waarschijnlijk ook als klopper gebruikt. 
Het aantal verfrissingproducten is gering en bestaat uit 2 kernrandklingen en 1 
kernrandafslag. 
De toegepaste debitage is onregelmatig. (Micro)klingen, maar vooral afslagen zijn goed 
vertegenwoordigd op de site. 
 

3.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Er bevonden zich in totaal 50 werktuigen op de site. Dit levert een percentage op van 6,84%. 
 
Schrabbers zijn heel talrijk. Er werden in totaal 18 exemplaren ingezameld, waardoor de 
schrabbers de voornaamste werktuigencategorie vormen. Hieronder bevonden zich 7 
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eenvoudige afslagschrabbers, evenals 3 ovaalschrabbers, 3 geretoucheerde afslagschrabbers, 1 
klingschrabber, 1 dubbelschrabber en ten slotte nog 3 fragmenten. 
De geretoucheerde afslagen zijn veel minder talrijk. Er werden slechts 4 exemplaren 
aangetroffen, waaronder 3 geretoucheerde afslagen en 1 afgeknotte afslag. 
Op de site werd tevens 1 bek, 1 ruimer en 1 boor gevonden. 
Stekers ontbreken volledig in de assemblage. 
Het aantal geretoucheerde (micro)klingen is ook beperkt en bestond uit 1 geretoucheerde 
microkling, 1 dwars afgeknotte microkling en 1 microkling gebroken in een kerf. 
Er bevonden zich op de site tevens 8 werktuigen die niet verder konden geplaatst worden, 
evenals 2 pièces émoussées. 
De microlieten vormen de tweede belangrijkste groep werktuigen op de site. In totaal werden 
11 exemplaren verzameld. Hieronder bevonden zich 2 atypische segmenten, evenals 2 
ongelijkbenige driehoeken, 1 spits met schuine afknotting en 1 spits met afgestompte boord. 
Verder kon men onder deze categorie nog 1 smalle microkling met afgestompte boord, 1 
driehoekige spits met ventrale retouches71

Daarnaast werd tevens 1 Montbani –kling aangetroffen. 
 en 3 microlietfragmenten onderscheiden. 

Ten slotte bevonden zich op de site nog 14 Neolithische artefacten. 
 

3.3 Besluit 
 
De meeste microlieten wijzen op een datering in het Vroeg –Mesolithicum. De aanwezigheid 
van de driehoekige (BK –achtige spits), evenals de vondst van 1 Montbani –kling en het 
tamelijk belangrijke aandeel aan Wommersomkwartsiet wijzen echter op een Laat –
Mesolithische datering. Op de site werd tevens een interessante hoeveelheid Neolithisch 
materiaal aangetroffen. Gezien de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis, en 
de beperktere aanwezigheid van Laat –Mesolithische gidsfossielen, dient de hoofddatering 
echter geplaatst te worden in het Vroeg –Mesolithicum. 

                                                 
71 De onderzoekers vermelden dat het hierbij gaat om een BK –achtige spits. 
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4 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE SINT –KRUIS 
–WINKEL –WINKELWARANDE  

 

4.1 Algemene bespreking van de site 

4.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1990 en is meerdere malen geprospecteerd. 

4.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich bovenop een noordoost tot zuidwest georiënteerde zandrug, op de 
linkeroever van de Kale. In het noodoosten, noordwesten en zuidwesten van de vindplaats 
bevinden zich respectievelijk een weiland, een bos en een weg, waardoor de uiterste 
begrenzing van de site in deze richtingen niet kon achterhaald worden. Het merendeel van de 
vondsten werd echter aangetroffen in het zuidelijk deel van de site. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 112,60 E -205,09 N 
en de kadastrale gegevens: perceel 716a. 
 

4.2 Het archeologische materiaal 

4.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van vuursteen (93,65%). Het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk vooral om lokale vuursteen. Daarnaast werd echter ook gebruik gemaakt 
van grijze silex, zwarte silex en soms mijnsilex. 
Kwartsiet van Tienen werd tevens tamelijk frequent (6,35%) gebruikt. 
Slechts 1,83% van alle artefacten draagt een patina. 
Ten slotte vertoont 25,67% van de vondsten sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische samenstelling ziet er als volgt uit: 
Op de site werden 21 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 1 
slagrichting (8 ex.) en kernen met meerdere slagrichtingen (10 ex.). Kernen met 2 
tegengestelde (2 ex.) en 2 kruisende (1 ex.) slagrichtingen zijn minder frequent. Drie kernen 
werden tevens hergebruikt als klopper. 
Het aantal verfrissingproducten ligt aan de hoge kant. In totaal werden 21 exemplaren 
verzameld, waaronder 10 kernrandklingen, 6 kernrandafslagen, 1 kerntablet en ten slotte 4 
kernflankafslagen. 
De debitage is eerder onregelmatig. De (micro)klingen en afslagen zijn echter goed 
vertegenwoordigd. Ten slotte werden nog 4 stekerafslagen en 6 kerfresten aangetroffen. 
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4.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site bevonden zich 44 werktuigen op een totaal van 815 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 5,40%. 
 
Onder de werktuigen bevonden zich 7 schrabbers, meer bepaald 4 eenvoudige 
afslagschrabbers, 2 schuin geretoucheerde klingschrabbers en 1 getande schrabber. 
Het aantal geretoucheerde afslagen is ook eerder beperkt (4 ex.). Hieronder bevonden zich 2 
schuin geretoucheerde afslagen, 1 getande afslag en 1 driehoekige afslag met steil 
geretoucheerde boord. 
Op de site werd tevens 1 bek gevonden. Het aandeel van de stekers ligt tevens aan de lage 
kant. Onder deze categorie bevonden zich 2 stekers op afknotting. 
De geretoucheerde microklingen zijn wel goed vertegenwoordigd. In totaal werden 11 
exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 2 concaaf en 2 schuin afgeknotte 
microklingen, evenals 1 enkel gekerfde microkling, 2 microklingen gebroken boven een kerf 
en 1 exemplaar gebroken in een kerf. Verder bevonden zich onder deze categorie nog 1 
microklingfragment met afgestompte boord, evenals 1 fragment van een microkling met 
atypisch afgestompte boord en 1 microkling met 2 geretoucheerde boorden. 
Op de site werd tevens 1 spits met afgestompte boord aangetroffen, meer bepaald een 
Creswellspits. 
De microlieten zijn heel goed vertegenwoordigd. In totaal werden 14 stuks ingezameld, 
waardoor de microlieten de voornaamste werktuigencategorie vormen. 
Onder de microlieten domineren vooral de spitsen met niet –geretoucheerde basis (5 ex.). 
Deze groep bestaat uit 3 spitsen met schuine afknotting, 1 trapezoïdale spits en 1 spits met één 
afgestompte boord. Daarnaast werden tevens 3 spitsen met geretoucheerde basis aangetroffen, 
meer bepaald 1 Tardenoisspits met ventrale basis, 1 spits met schuine en 1 spits met concaaf 
geretoucheerde basis. Op de site bevonden zich tevens 3 trapezia met schuine basis. Verder 
bevonden zich onder de microlieten nog 1 ongelijkbenige driehoek en 3 microlietfragmenten. 
Ten slotte werden nog 3 Montbani –klingen ingezameld. Eén exemplaar vertoont een lichte 
kerf op 1 boord, een andere microkling draagt 1 kerf op de ene boord, terwijl de andere boord 
volledig geretoucheerd is. De laatste microkling vertoont retouches op 1 boord. 
Op de site werden ten slotte nog 3 Neolithische artefacten gevonden.  
 

4.3 Besluit 
 
Enkele microlieten, waaronder de spitsen met niet –geretoucheerde basis, evenals de 
aanzienlijke hoeveelheid kwartsiet van Tienen, wijzen op een Vroeg –Mesolithische datering. 
De aanwezigheid van enkele trapezia en Montbani –klingen wijst er echter op dat er 
waarschijnlijk ook een secundaire, Laat –Mesolithische occupatie op de site aanwezig was. 
Ten slotte werden nog enkele elementen aangetroffen, die wijzen op een kleine Finaal –
Paleolithische en Neolithische aanwezigheid. 
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5 DE VROEG–MESOLITHISCHE SITE URSEL –
WAGENMAKERSBEEK 1 

 
5.1 Algemene bespreking van de site 

5.1.1 Inleiding 
 
De site Ursel –Wagenmakersbeek 1 werd reeds meerdere malen geprospecteerd door P. Joos. 

5.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich bovenop een uitgestrekte, matig droge zandrug, in de 
onmiddellijke nabijheid van de 2 andere sites van Ursel –Wagenmakersbeek (2 en 3). Op 
luchtfoto’s is te zien dat de sites Ursel –Wagenmakersbeek 1 en 2 van elkaar worden 
gescheiden door een natte depressie en de Wagenmakersbeek, die zich in de loop van de tijd 
verlegd heeft. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 89,54 E en 203,90 N en de kadastrale 
gegevens: Ursel percelen 305a, 306a, 307, 308 en 309. 
 

5.2 Het archeologische materiaal 

5.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex. Wommersomkwartsiet werd in 
slechts 1 geval gebruikt (0,07%). Kwartsiet van Tienen werd iets frequenter gebruikt (2,56%).  
Er konden op de site verscheidene silexvarianten onderscheiden worden. Een eerste variant, 
een matte, witte tot bleekgrijze silex, werd slechts sporadisch gebruikt. Witgevlamde en 
grijsgespikkelde silexsoorten werden daarentegen zeer vaak gebruikt. Er werd in enkele 
gevallen tevens gebruik gemaakt van een glanzende pikzwarte vuursteensoort. Ten slotte 
konden nog een matte bruine en een blauwachtige silex onderscheiden worden. Deze laatste 
types werden echter niet vaak aangewend. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
De kernen zijn heel goed vertegenwoordigd op de site. In totaal werden 356 exemplaren 
aangetroffen. Onder deze categorie zien we dat kernen met 1 slagrichting, evenals kernen met 
2 of meerdere slagrichtingen in ongeveer gelijke mate voorkomen. Onbepaalde en 
schijfvormige kernen zijn tevens aanwezig, maar komen iets minder frequent voor. 
Het verfrissingmateriaal is veel minder frequent. Hiervan werden 30 exemplaren ingezameld, 
meer bepaald 12 kernrandklingen en 18 kernflankafslagen. 
Het debitagemateriaal is tevens goed vertegenwoordigd. Afslagen vormen de grootste groep 
debitageproducten. (Micro)klingen zijn daarentegen iets minder frequent aanwezig. Samen 
met de afslagen vormen ze echter bijna 45% van het totaal aan vondsten. 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken en 1 kerfrest aangetroffen. 
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5.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site werden 122 werktuigen aangetroffen op een totaal van 2183 vondsten. Dit levert 
een werktuigenpercentage op van 5,59%. 
 
Schrabbers vormen duidelijk de voornaamste categorie op de site (78,69%). In totaal werden 
96 schrabbers ingezameld. Deze groep is zeer divers en bestaat uit 1 lange klingschrabber, 9 
verkorte klingschrabbers, 1 dubbelschrabber, 5 kleine schrabbers, 10 ovaal– of 
cirkelschrabbers, 6 spitsboogschrabbers, 1 getande schrabber, 34 eenvoudige 
afslagschrabbers, 3 kernschrabbers en ten slotte 26 fragmenten. Onder de ovaal- of 
cirkelschrabbers bevinden zich slechts 3 ovaalvormige exemplaren. De andere 7 schrabbers 
zijn cirkelvormig.  
De geretoucheerde afslagen zijn veel minder frequent aanwezig. In totaal werden 7 
exemplaren aangetroffen, meer bepaald 1 kleine afslag waarvan de rechterboord schuin is 
geretoucheerd, 1 fragment met ventrale retouches op het proximale deel, 1 gebroken afslag 
met steile retouches op het distale uiteinde, 1 gebroken afslag met vlakke retouches, 1 
gebroken afslag met grote en vlakke retouches op beide boorden en ten slotte nog 2 afslagen 
met concaaf en convex geretoucheerde boord. 
Op de site werd tevens 1 grote ruimer uit kwartsiet van Tienen aangetroffen. 
Stekers zijn heel slecht vertegenwoordigd. Er werd slechts 1 meervoudige steker gevonden. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn ook beperkt aanwezig. Er werden slechts 2 
exemplaren gevonden, namelijk 1 microkling met atypisch afgestompte boord en 1 mes met 
afgestompte rug. 
De microlieten worden vertegenwoordigd door 13 exemplaren. Hun aandeel binnen het 
werktuigenbestand ligt dus eerder aan de lage kant (10,66%). Hieronder werden 5 
ongelijkbenige driehoeken aangetroffen, evenals 1 Tardenoisspits met ventrale retouche.  
Op de site bevonden zich ten slotte nog 1 rechthoekig trapezium met concave basis, 1 
Belloyspits, 1 Montbani –kling met 2 gekerfde boorden en een aantal klingfragmenten met 
parallelle boorden. Deze laatste vondsten zijn duidelijk jonger dan de rest van de assemblage 
en behoren waarschijnlijk tot het Laat –Mesolithicum.  
Ten slotte werden op de site nog 49 Neolithische artefacten gevonden. 
 

5.3 Besluit 
 
Verschillende elementen duiden erop dat de site gedurende verscheidene fasen van de 
prehistorie bewoond is geweest. De meerderheid van de werktuigen behoort echter tot het 
Vroeg –Mesolithicum. De vondst van ongelijkbenige driehoeken en de aanzienlijke 
hoeveelheid kwartsiet van Tienen wijzen hierop. De aanwezigheid van de Coincy –stijl en 
zwartglanzende silex bevestigen dit beeld. De klingen met parallelle boorden, evenals de 
Montbani –kling, de trapezia en Belloyspits wijzen echter op een Laat –Mesolithische 
datering. Ten slotte werden nog 49 Neolithische artefacten gevonden.  
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6 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE URSEL –
WAGENMAKERSBEEK 2 

 

6.1 Algemene bespreking van de site 

6.1.1 Inleiding 
 
De site Ursel –Wagenmakersbeek 2 werd ontdekt en geprospecteerd door P. Joos. 

6.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich op een droge zandbodem, 200 meter ten zuidwesten van Ursel –
Wagenmakersbeek 1, en wordt van deze site gescheiden door een natte zandleem –strook. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 89,75 E en 203,80 N en de kadastrale 
gegevens: Ursel perceel 396. 
 

6.2 Het archeologische materiaal 

6.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werden 4 artefacten vervaardigd uit kwartsiet van Tienen. Alle andere vondsten 
waren gemaakt uit diverse soorten silex. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van een 
witgespikkelde en grijsgevlamde silexvariant. Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van 
een donkerbruine silexsoort, evenals een pikzwarte silex. Beide types werden ook gebruikt te 
Wagenmakersbeek 1. Ten slotte werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van een rode silex 
en een grijze silex met witblauwe patina. 
 
Kernen zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (20,35%). Onder deze categorie 
domineren de kernen met 1 slagrichting, gevolgd door kernen met 2 tegengestelde en 
kruisende slagrichtingen. Ten slotte werden nog enkele kernen met meerdere slagrichtingen, 
evenals enkele schijfvormige en onbepaalde kernen gevonden. Op de site waren tevens een 
aanzienlijke hoeveelheid kernfragmenten aanwezig. 
Onder het verfrissingmateriaal bevonden zich 11 kernrandklingen en 14 kernflankafslagen. 
De afslagen zijn sterk aanwezig binnen de assemblage, evenals de (micro)klingen. Samen 
vormen de debitageproducten tot meer dan 44% van het totaal aan vondsten. 
Ten slotte werden opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken gevonden. 
 

6.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Er werden slechts 23 werktuigen onderscheiden op een totaal van 806 artefacten. Dit levert 
een percentage op van slechts 2,85%. Dit is aanzienlijk minder dan bij de nabijgelegen site 
Wagenmakersbeek 1. 
 
De schrabbers vormen, evenals bij de voorgaande site het geval was, de belangrijkste 
werktuigengroep (56,52%). Onder deze categorie bevonden zich 1 lange klingschrabber, 2 
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kleine schrabbers, 5 afslagschrabbers, 1 kernschrabber, 1 kielschrabber en ten slotte nog 3 
schrabberfragmenten. 
Op de site werd slechts 1 geretoucheerde afslag teruggevonden. 
De stekers worden vertegenwoordigd door 3 exemplaren, allemaal stekers op afknotting. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 1 concaaf afgeknotte kling, 2 schuin 
afgeknotte klingen, 1 geretoucheerde (micro)kling en 1 (micro)kling met atypisch 
afgestompte boord. 
Ten slotte werd nog 1 onbepaald werktuigfragment gevonden. 
Merkwaardig genoeg was er geen enkele microliet aanwezig op de site. 
 

6.3 Besluit 
 
Op de site ontbreken microlieten volledig, wat de datering sterk bemoeilijkt. Op basis van de 
technologische kenmerken, meer bepaald de aanwezigheid van de Coincy –stijl, evenals de 
typologie van de gemene werktuigen, met een sterke dominantie van schrabbers en ten slotte 
de sterke gelijkenissen met Wagenmakersbeek 1, kan de site echter worden toegeschreven aan 
het Vroeg –Mesolithicum. 
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7 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE URSEL –
WAGENMAKERSBEEK 3 

 

7.1 Algemene bespreking van de site 

7.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt en geprospecteerd door P. Joos. 

7.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Ursel –Wagenmakersbeek 3 bevindt zich bovenop een droge zandrug, op 
ongeveer 250m ten zuidoosten van de site Wagenmakersbeek 1. Beide sites worden van 
elkaar gescheiden door de Wagenmakersbeek. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 89,30 E en 203,80 N en de kadastrale 
gegevens: Ursel percelen 296a en 293. 
 

7.2 Het archeologische materiaal 

7.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werden slechts 3 artefacten vervaardigd uit kwartsiet van Tienen. De rest van het 
materiaal werd uit silex vervaardigd. Zoals voor de andere sites van Wagenmakersbeek het 
geval was, werd voornamelijk gebruik gemaakt van een witgevlekte, grijze silex. Daarnaast 
werd ook een bruine silex, en in enkele gevallen ook van een rode silex en een silex met 
witblauwe patina aangewend. 
 
Het aantal kernen en kernfragmenten op de site ligt opnieuw hoog (21,37%). Het merendeel 
van de kernen vertoont 2 slagrichtingen. Kernen met 1 slagrichting zijn ook tamelijk goed 
vertegenwoordigd, evenals de kernen met meerdere slagrichtingen. Ten slotte werden nog 
enkele schijfvormige en onbepaalde kernen gevonden. 
Het verfrissingmateriaal is, in verhouding tot het aantal kernen, eerder beperkt (9 ex.). 
Afslagen zijn goed vertegenwoordigd (254 ex.). (Micro)klingen zijn minder frequent (21 ex.). 
Op de site werd ten slotte nog een groot aantal brokstukken en 2 kloppers gevonden. 
 

7.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal bevonden zich 19 werktuigen op de site, wat een percentage oplevert van 3,41%. 
 
Onder de werktuigen domineren, zoals bij de voorgaande sites het geval was, de schrabbers 
(10 ex.). Binnen deze groep bevonden zich 1 korte klingschrabber, evenals 1 cirkelschrabber, 
1 ovaalschrabber, 1 getande schrabber, 5 afslagschrabbers en 1 fragment. 
Op de site werden tevens 2 geretoucheerde afslagen gevonden, meer bepaald 1 afslag met 
fijne retouches op de linkerboord en 1 afslag met concave uitholling en 2 geretoucheerde 
boorden. 
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Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevond zich slechts 1 exemplaar, meer bepaald een 
schuin afgeknotte microkling. 
De microlieten worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren en vormen hierdoor 31,58% van 
het totaal aan werktuigen. Onder deze categorie bevonden zich 1 spits met 1 afgestompte 
boord, 2 segmenten, 1 onbepaald fragment van een driehoek, 2 Tardenoisspitsen en 1 
Belloyspits.  
Ten slotte werden nog 7 Neolithische werktuigen teruggevonden. 
 

7.3 Besluit 
 
De Coincy –debitagestijl, evenals de aanwezigheid van segmenten en spitsen met afgestompte 
boord wijzen op een Vroeg –Mesolithische datering, zoals tevens het geval was bij de 2 
voorgaande sites van Ursel –Wagenmakersbeek. Hoewel de hoofddatering duidelijk in het 
Vroeg –Mesolithicum te plaatsen is, zijn er ook sporen aangetroffen van een Laat –
Mesolithische (de Belloyspits) en Neolithische aanwezigheid. 
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8 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
WACHTEBEKE – OVERSLAGDIJK 

 

8.1 Algemene bespreking van de site 

8.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd. 

8.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen op een kleine oost tot west georiënteerde zandrug, op de grens met de 
Scheldepolders. Deze polders begrenzen de site in het noorden, terwijl de vindplaats in het 
zuiden wordt begrensd door een weg. De vondsten liggen vooral geconcentreerd in het 
zuidoosten. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 115,52 E -211,00 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 395a. 
 

8.2 Het archeologische materiaal 

8.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex (99,85%). De gebruikte silex is van 
goede kwaliteit en heeft mogelijk een lokale oorsprong. Daarnaast werd ook een kleine 
hoeveelheid grijze silex, zwarte silex en mijnsilex gevonden. 
Ten slotte werd soms gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (0,15%).  
Sporen van patina zijn zichtbaar op ongeveer 4,63% van het materiaal, terwijl 
verbrandingsporen aanwezig zijn op 14,53% van alle vondsten. 
 
De algemene lithische samenstelling bestaat uit volgende elementen: 
Het aantal kernen ligt eerder aan de lage kant. In totaal werden slechts 11 exemplaren 
verzameld. Hieronder bevonden zich 4 kernen met 1 slagrichting, evenals 3 kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen. Ten slotte waren ook nog 3 kernen met 2 kruisende en 1 kern 
met meerdere slagrichtingen aanwezig. 
De verfrissingproducten zijn wel redelijk talrijk (22 ex.) en werden vooral gedomineerd door 
kernrandklingen en kernrandafslagen. Kernflankafslagen zijn minder frequent. 
De debitage is vooral gericht op de productie van onregelmatige (micro)klingen. Het aantal 
(micro)klingen en afslagen binnen de assemblage ligt tamelijk hoog. Merkwaardig is tevens 
de vondst van een aantal zeer grote exemplaren. 
Ten slotte werden op de site nog 2 stekerafslagen en 5 kerfresten verzameld. 

8.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 620 artefacten verzameld op de site. Hieronder bevonden zich 46 werktuigen. 
Dit levert een percentage op van 7,42%. 
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Schrabbers zijn slechts in zeer beperkte mate aanwezig. Er werden slechts 3 exemplaren 
aangetroffen, allemaal klingschrabbers. 
Het aantal geretoucheerde afslagen is tevens heel beperkt (2 ex.). 
Stekers zijn daarentegen heel talrijk. In totaal werden 23 exemplaren verzameld. Hieronder 
bevonden zich 9 stekers op afknotting, evenals 6 stekers op breuk, 3 tweeslaghoekstekers, 2 
tweeslagmiddenstekers en 2 meervoudige stekers. Ten slotte werd binnen de assemblage nog 
1 atypische steker aangetroffen. 
De geretoucheerde (micro)klingen worden op hun beurt vertegenwoordigd door 10 vondsten. 
Onder deze categorie bevonden zich 3 fragmenten van microklingen met afgestompte boord, 
evenals 2 microklingen met schuine afknotting en 2 exemplaren met regelmatige retouches. 
Verder bevonden zich onder deze categorie nog 2 microklingen met atypisch afgestompte 
boord en 1 microkling met steile retouches op het distale uiteinde. 
De microlieten op de site worden vertegenwoordigd door 8 vondsten.  
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de belangrijkste groep microlieten en worden 
vertegenwoordigd door 5 exemplaren, allemaal spitsen met schuine afknotting. 
Daarnaast werden nog 1 spits met schuin geretoucheerde basis, evenals 2 niet verder te 
definiëren microlietfragmenten gevonden. 
Ten slotte bevonden zich op de site nog 6 Neolithische werktuigen. 
 

8.3 Besluit 
 
De onderzoekers gaan ervan uit dat de aanwezige microlieten wijzen op een Vroeg–
Mesolithische datering. De aanwezigheid van een groot aantal stekers en grote klingen zou 
echter kunnen wijzen op een vroegere datering. Ten slotte werden op de site tevens sporen 
gevonden van een Neolithische aanwezigheid. 
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9 DE VROEG – OF MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
SINAAI –EINDE 

 

9.1 Algemene bespreking van de site 

9.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1989 en is meerdere malen geprospecteerd. 

9.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in de directe nabijheid van de Moervaart, bovenop een oost tot west 
georiënteerde zandrug en wordt in het noorden begrensd door het alluvium van de vaart en in 
het westen door een kleine depressie. In het oosten bevindt zich een weiland, waardoor de 
uiterste uitbreiding van de concentratie in deze richting niet kon achterhaald worden. Het 
merendeel van het materiaal bevond zich echter geconcentreerd in het noorden van de site.  
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 124,08 E -204,71 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 149. 
 

9.2 Het archeologische materiaal 

9.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voor de productie van de artefacten voornamelijk gebruik gemaakt van silex 
(96,89%). Het gaat hierbij in hoofdzaak om lokale silex. Er werd echter tevens gebruik 
gemaakt van grijze silex, zwarte silex en soms mijnsilex. 
Ten slotte werd een beperkte hoeveelheid kwartsiet van Wommersom (2,77%) en kwartsiet 
van Tienen (0,34%) aangetroffen. 
Slechts 2,12% van de vondsten vertoonde een patina. 
Ongeveer 13,10% van het materiaal droeg sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden 22 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich 9 kernen met 1 
slagrichting. Ze zijn meestal tamelijk onverzorgd. Daarnaast werden nog 2 kernen met 2 
tegengestelde en 4 kernen met 2 kruisende slagrichtingen aangetroffen, evenals 7 kernen met 
meerdere slagrichtingen. Vier kernen werden opnieuw gebruikt als klopper. 
In totaal werden tevens 18 verfrissingproducten ingezameld. Kernrandklingen domineren 
duidelijk (11 ex.). Kernrandafslagen (5 ex.) en kernflankafslagen (2 ex.) zijn minder frequent. 
De debitage op de site is eerder onregelmatig. (Micro)klingen, evenals afslagen zijn goed 
vertegenwoordigd en maken samen tot 85,51% uit van het totaal aan lithisch materiaal. 
Ten slotte werden nog 2 stekerafslagen en 1 kerfrest teruggevonden. 
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9.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site bevonden zich 42 werktuigen op een totaal van 614 artefacten, wat een percentage 
oplevert van 6,84%. 
 
Schrabbers zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. In totaal werden 10 
exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 7 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 4 
met een schuin en 3 met een steil geretoucheerd schrabhoofd, evenals 2 getande schrabbers en 
nog 1 geretoucheerde afslagschrabber. 
De geretoucheerde afslagen zijn ook tamelijk frequent (9 ex.) en omvatten 5 afslagen met 1 
steil geretoucheerde boord en 4 afslagen met schuine retouches. 
Op de site werden tevens 1 bek en 1 ruimer aangetroffen. 
Stekers zijn niet zo frequent. Er werden slechts 3 exemplaren ingezameld, meer bepaald 1 
meervoudige steker, 1 steker op breuk en 1 steker op een licht convexe afknotting. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (6 ex.) bevonden zich 2 enkel gekerfde 
microklingen, 1 microkling gebroken boven een kerf, 2 microklingen met regelmatige 
retouches op 1 boord en 1 microkling met atypisch afgestompte boord. 
De microlieten vormen de belangrijkste werktuigencategorie op de site (12 ex.). 
Onder deze categorie bevonden zich 5 spitsen met schuine afknotting, evenals 2 
ongelijkbenige driehoeken en 2 spitsen met afgestompte boord. 
Daarnaast werden nog 1 spits met vlakke retouches en afgeronde basis, evenals 1 
Tardenoisspits met directe basis en 1 onbepaalde microliet gevonden. 
Ten slotte werden nog 4 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

9.3 Besluit 
 
De onregelmatige debitage en de aanwezige microlieten wijzen op een datering in het Vroeg – 
of Midden –Mesolithicum. Een preciezere toeschrijving is voorlopig nog niet mogelijk. Er 
werden tevens sporen van Neolithische aanwezigheid aangetroffen.  
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10 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE MENDONK 30 
 

10.1 Algemene bespreking van de site 

10.1.1 Inleiding 
 
Het onderzoek in het gebied rondom Mendonk ging van start in 1883 toen E. Van Overloop 
verschillende terreinen in de streek prospecteerde. Ook voor en na de Eerste Wereldoorlog 
werden rondom Mendonk prospecties uitgevoerd, onder andere door J. Maertens de 
Noordhout, en later M. Gilleman. In 1960 werd per toeval een kleine hoeveelheid lithisch 
materiaal ontdekt door Hoentjes. Vanaf 1979 werd het gebied echter intenser geprospecteerd, 
onder andere door W. Vandamme, J. Vanmoerkerke en L. Van Vlaenderen. Het materiaal 
afkomstig van deze laatste verzamelingen (Vandamme, Vanmoerkerke en Van Vlaenderen)72 
werd door J. Vanmoerkerke samengebracht en onderzocht. In totaal konden hierbij 29 sites 
onderscheiden worden. Enkel Mendonk site 173

10.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 

 leverde voldoende materiaal op voor een 
analyse. De overige sites leverden slechts een heel beperkt aantal artefacten en zullen dus niet 
besproken worden. 

 
De site bevindt zich in de gemeente Mendonk, een tiental kilometers ten noorden van Gent. 
Site 1 bevindt zich bovenop een oost tot west georiënteerde zandrug, op ongeveer 200m van 
de Moervaart en heeft een cirkelvormige aflijning met een diameter van 50m. Naar het zuiden 
toe wordt de site afgegrensd door een kleine depressie.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 112,97 E -204,78 N.  
 

10.2 Het archeologische materiaal 

10.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Voor de productie van de artefacten werd vooral gebruik gemaakt van silex (98,73%).  
In enkele beperkte gevallen werd ook kwartsiet van Tienen (0,75%) en Wommersomkwartsiet 
(0,52%) aangewend. 
 
De lithische assemblage te Mendonk 30 kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden op de site 35 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 
meerdere slagrichtingen (10 ex.). Daarnaast werden 7 kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen en 2 kernen met 1 slagvlak ingezameld. Op de site bevonden zich tevens een 
groot aantal onbepaalde kernen (16 ex.). 
Onder de verfrissingproducten bevonden zich 16 exemplaren, waaronder 6 kernrandklingen 
en 10 kernrandafslagen. 

                                                 
72 Er werd ervoor geopteerd om enkel deze 3 oppervlaktecollecties te bestuderen. Het materiaal afkomstig uit de 
oudere collecties was te sterk vermengd met andere vondstensembles om een duidelijk beeld te kunnen vormen.  
73 VAN VLAENDEREN L., SERGANT J., DE BOCK H. & DE MEIRELEIR 2006: in deze publicatie wordt 
tevens verwezen naar site 1 te Mendonk. Hier is de benaming van de site echter veranderd naar Mendonk 30.  
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De debitage is eerder onregelmatig. Afslagen zijn heel goed vertegenwoordigd binnen de 
assemblage. (Micro)klingen zijn tevens aanwezig, maar in iets beperktere mate. 
Ten slotte werden op de site nog 205 brokstukken, evenals 8 kerfresten aangetroffen. 

10.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal konden 223 werktuigen onderscheiden worden op 1722 Mesolithische artefacten. Dit 
levert een werktuigenpercentage op van maar liefst 12,95%. 
 
Schrabbers zijn redelijk goed vertegenwoordig. In totaal werden 39 exemplaren ingezameld, 
waaronder 13 afslagschrabbers, 3 duimnagelschrabbers en 3 kernschrabbers. Daarnaast 
werden nog 3 boordschrabbers, 3 keischrabbers, 2 hoefschrabbers en 2 klingschrabbers 
aangetroffen. Ten slotte bevonden zich onder deze categorie nog 1 getande schrabber, evenals 
1 dubbelschrabber en 8 onbepaalde exemplaren. 
Geretoucheerde afslagen vormen een belangrijke werktuigencategorie (65 ex.) en omvatten 
vooral geretoucheerde exemplaren (57 ex.). Verder werden nog 1 gekerfde en 7 afgeknotte 
afslagen gevonden. Het hoge aantal geretoucheerde afslagen is volgens de onderzoekers 
mogelijk te wijten aan beschadiging door ploegen, waarbij ‘valse’ retouches ontstaan. 
Bekken en boren zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. In totaal werden 8 exemplaren 
verzameld, waaronder 7 bekken en 1 boor.  
Onder de stekers (5 ex.) bevonden zich slechts 1 steker op afknotting en 4 onbepaalde 
exemplaren. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn goed vertegenwoordigd (39 ex.). Hieronder bevonden 
zich 30 exemplaren met regelmatige retouches. Daarnaast werden echter ook nog 3 afgeknotte 
en 6 enkel gekerfde microklingen ingezameld. 
Ten slotte werden nog 1 pièce esquillée en 3 getande werktuigen aangetroffen. 
De microlieten vormen een heel belangrijke groep werktuigen op de site. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de belangrijkste groep (18 ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 11 spitsen met schuine afknotting, 5 spitsen met 1 afgestompte en 2 
spitsen met 2 afgestompte boorden. 
De driehoeken vormen de tweede belangrijkste groep microlieten en omvatten 2 gelijkbenige 
en 14 lange ongelijkbenige exemplaren. 
Daarnaast werden nog 4 smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 2 
maretakspitsen, 9 spitsen met geretoucheerde basis, 1 trapezium met schuine basis en 11 
onbepaalde exemplaren teruggevonden.  
Ten slotte konden op de site nog 10 Neolithische artefacten onderscheiden worden.  
 

10.3 Besluit 
 
De sterke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis en driehoeken, evenals de 
toepassing van een onregelmatige afslagstijl, wijzen op een datering in het Vroeg –
Mesolithicum. De aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid Maretakspitsen en trapezia 
duiden mogelijk op een kleine aanwezigheid tijdens het Midden- en/of Laat –Mesolithicum. 
De vondst van enkele Neolithische artefacten wijst erop dat er ook tijdens deze periode een 
korte aanwezigheid moet zijn geweest.  
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11 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE LEMBEKE -
SINGEL 

 

11.1 Algemene bespreking van de site 

11.1.1 Inleiding 
 
Nadat op het grondgebied van Lembeke en Oost –Eeklo een aantal prehistorische artefacten 
aan het licht kwamen, besloot O. Lippens om het terrein “Singel”, waar de meeste vondsten 
werden aangetroffen, te prospecteren. De eerste prospecties gingen van start in de jaren ’50. 
Deze eerste campagnes waren dikwijls weinig systematisch en het materiaal afkomstig van 
verschillende percelen werd vaak samengebracht. Nadien besloot Lippens de vondsten per 
perceel apart te bewaren. De vondsten werden vanaf de jaren ’60 meerdere malen onderzocht 
door verschillende instanties. Hierbij werd een deel van het materiaal vermengd. In 1993 ten 
slotte werden de archaeologica heronderzocht door C. Van Thuyne, in het kader van een 
licentiaatverhandeling. Het materiaal dat door Van Thuyne geselecteerd en besproken werd, 
zal hier aan bod komen. 

11.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site die bekend staat als “LE 170” of “Lembeke –Singel”, bevindt zich ter hoogte van de 
gemeente Lembeke, op de grens met Oost –Eeklo. De exacte ligging wordt gegeven door 
kadastrale gegevens: Lembeke, Sectie C, 3e

De eigenlijke vindplaats bevindt zich, evenals een groot deel van de andere sites uit de streek, 
bovenop de dekzandrug van Maldegem –Stekene. De eerste 2 percelen bevinden zich in feite 
op de zuidelijke rand van de dekzandrug en zijn tegenwoordig volledig bebost, waardoor ze 
niet meer onderzocht kunnen worden. De twee andere percelen liggen ten oosten hiervan en 
worden omgeven door weilanden. Luchtfotografisch onderzoek toonde aan, dat ten westen en 
noordwesten van de percelen een kleine depressiezone aanwezig was. 

 blad, percelen 1433, 1453, 1535f en 1537a. 

 

11.2 Het archeologische materiaal74

11.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 

 

 
Het merendeel van de artefacten werd vervaardigd uit vuursteen. De gebruikte silexsoorten 
zijn zeer heterogeen qua samenstelling. Op de site werd vooral gebruik gemaakt van een, 
mogelijk lokale, eerder inferieure silexvariant, meer bepaald een vleksilex (88,4%). Daarnaast 
werd echter ook gebruik gemaakt van een grijs tot zwarte en soms witgespikkelde silexsoort 
(11,2%) en in enkele gevallen soms ook van een mijnsilex (0,08%). 
Verder werden enkele artefacten gemaakt uit Wommersomkwartsiet en glimmerzandsteen. 
Ten slotte vertoont ongeveer 0,9% van alle artefacten een witte patina. 14% vertoont sporen 
van verbranding. 

                                                 
74 Van Thuyne vermeldt dat hij enkel het materiaal dat per perceel verzameld werd, uitgeselecteerd en besproken 
heeft. De werktuigen werden echter, na veelvuldig uitlenen en onderzoek, vermengd. Toch werden ze, gezien 
hun belang, samen met het debitagemateriaal besproken.  



 164 

De algemene lithische samenstelling bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden 47 kernen ingezameld. Kernen met 1 slagrichting zijn tamelijk goed 
vertegenwoordigd (15 ex). Kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen zijn ook aanwezig, 
maar in beperktere mate (7 ex). Deze categorie wordt echter vooral gedomineerd door de 
kernen met meerdere slagrichtingen (25 ex).  
Het verfrissingmateriaal is ook tamelijk goed vertegenwoordigd (21 ex). Hieronder bevonden 
zich voornamelijk kernrandafslagen (16ex). Daarnaast werd nog een kleine hoeveelheid 
kerntabletten (1 ex) en kernrandklingen (4 ex) gevonden.  
Het debitagemateriaal vertoont eerder onregelmatige en weinig verzorgde boorden. Klingen 
worden vertegenwoordigd door 7 exemplaren. Microklingen zijn echter veel talrijker (71 ex) 
en werden vooral in gefragmenteerde toestand aangetroffen (180 ex). Afslagen vormen echter 
de belangrijkste categorie debitagemateriaal (492 ex).  
Op de site werd tevens 1 fragment van een kei in kwartsiet en met klopsporen gevonden. Dit 
artefact staat geklasseerd onder de ‘artefacten met gebruiksretouche’. 

11.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 39 werktuigen onderscheiden. Dit levert een percentage op van 4,96%. 
 
Schrabbers vormen de belangrijkste categorie en omvatten 14 afslagschrabbers, evenals 2 
duimnagelschrabbers, 1 schrabber op een oud brokstuk met patina en 1 boordschrabber. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (3 ex) bevonden zich 1 kling met continue retouches 
op de linkerboord, evenals 1 fragment van een geretoucheerde microkling en 1 fragment van 
een microkling met afgestompte boorden. 
Boren zijn slechts in beperkte mate aanwezig (3 ex). 
Daarnaast werden nog 3 stekers ingezameld, meer bepaald 3 atypische exemplaren.  
De microlieten vormen de tweede belangrijkste categorie werktuigen op de site (12 ex). 
Hieronder bevonden zich 2 fragmenten van microklingen met afgestompte boord en 1 
microkling met afgestompte boord en afknotting. Daarnaast werden ook 4 spitsen met niet –
geretoucheerde basis aangetroffen, meer bepaald 3 fragmenten van spitsen met 1 afgestompte 
boord, evenals 1 fragment van een spits met schuine afknotting. Ten slotte bevonden zich 
onder de microlieten nog 1 fragment van een Maretakspits, evenals 4 onbepaalde microlieten.  
 

11.3 Besluit 
 
Hoewel de exacte positie van de verscheidene artefacten niet gekend is, menen de 
onderzoekers dat het materiaal afkomstig van de site Lembeke –Singel als een tamelijk 
homogene collectie kan beschouwd worden. Aan de hand van het aanwezige vondsten, 
waaronder spitsen met niet –geretoucheerde basis, microklingen met afgestompte boord en 1 
microliet met vlakke retouches, kan de site gedateerd worden in het Vroeg – en/of Midden –
Mesolithicum. Sommige elementen, waaronder 2 stekers en een grote kernrandkling, kunnen 
echter in het Epi –Paleolithicum gesitueerd worden. Het fragment van een afslagbijl, evenals 
1 geretoucheerde kling zijn daarentegen typerend voor het Neolithicum. Hoewel de site dus 
duidelijk het product is een meerfasige bewoning, zoals bij heel veel andere sites in Zandig 
Vlaanderen het geval is, kan men op basis van het aanwezige materiaal toch aannemen dat de 
hoofddatering in het Mesolithicum te plaatsen is.  
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12 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE KEMZEKE –
MOORTELBEEK II 

 
12.1 Algemene bespreking van de site 

12.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1995 en is meerdere malen geprospecteerd. 

12.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich op een noordwest tot zuidoost gerichte zandrug, in de onmiddellijke 
nabijheid van de eerder ontdekte Finaal –Paleolithische site Kemzeke –Moortelbeek I. In het 
zuid- en noordwesten van de site bevindt zich een weg, waardoor de uiterste begrenzing in 
deze richtingen niet kon achterhaald worden. De onderzoekers vermelden dat het merendeel 
van het materiaal verzameld werd in een kleine concentratie in het noordwesten van de site. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 127,39 E -209,38 N 
en de kadastrale gegevens: percelen 30b en 31. 
 

12.2 Het archeologische materiaal 

12.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Voor de vervaardiging van de artefacten werd voornamelijk gebruik gemaakt van vuursteen 
(98,04%), meer bepaald van lokale vuursteen. Daarnaast werd echter ook grijze en zwarte 
silex en af en toe mijnsilex aangewend. Ten slotte werd op de site nog een kleine hoeveelheid 
Wommersomkwartsiet (1,55%), kwartsiet van Tienen (0,26%) en ftaniet (0,15%) 
aangetroffen. Ongeveer 2,32% van alle vondsten vertoont een patina. 
Sporen van verbranding zijn ten slotte zichtbaar op 17,02% van het materiaal. 
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
Op de site werden in totaal 22 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen 
met 1 slagrichting (11 ex.) en kernen met meerdere slagrichtingen (8 ex.). Kernen met 2 
tegengestelde (2ex.) en 2 kruisende (1 ex.) slagrichtingen zijn minder frequent. 
Onder de verfrissingproducten (8ex.) bevonden zich 5 kernrandklingen en 3 kernrandafslagen.  
De debitage op de site is tamelijk regelmatig en verzorgd. Zowel (micro)klingen als afslagen 
zijn goed vertegenwoordigd.  
Er werden ten slotte nog 1 stekerafslag en 12 kerfresten ingezameld.  
 

12.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site werden 52 werktuigen ingezameld op een totaal van 639 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 8,14%.  
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De schrabbers vormen een belangrijke werktuigengroep. In totaal werden 13 exemplaren 
ingezameld. Onder deze categorie bevonden zich vooral veel eenvoudige afslagschrabbers (10 
ex.), waaronder 7 exemplaren met schuine en 3 exemplaren met steile retouches. Daarnaast 
werden echter nog 2 dubbelschrabbers op afslag en 1 getande schrabber aangetroffen. 
De geretoucheerde afslagen zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd (7 ex.) en omvatten 3 
afslagen met schuine retouches op 1 boord, 2 dwars afgeknotte afslagen en 2 gekerfde 
afslagen. Op de site werden tevens 2 boren en 1 bek ingezameld. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar gevonden, een tweeslaghoeksteker. 
Het aantal geretoucheerde (micro)klingen is ook eerder beperkt (4 ex.). Er werden slechts 1 
enkel gekerfde microkling, evenals 1 microkling gebroken in een kerf aangetroffen. Daarnaast 
werd nog 1 microkling met schuine retouches op het distale uiteinde en 1 microkling met 1 
steil geretoucheerde boord gevonden. 
De microlieten zijn wel heel goed vertegenwoordigd (24 ex.) en vormen de grootste 
werktuigencategorie op de site. Onder deze categorie zien we vooral een sterke dominantie 
van microlieten met vlakke retouches. In totaal werden hiervan 9 exemplaren aangetroffen, 
waaronder 4 spitsen met afgeronde basis en vlakke, ventrale retouches, evenals 2 
Maretakspitsen en 3 driehoeken met vlakke retouches. 
De microklingen met afgestompte boord vormen de tweede belangrijkste groep (5 ex.). 
Hieronder bevonden zich 5 smalle exemplaren met afgestompte boord. 
Onder de spitsen met geretoucheerde basis bevonden zich 3 Tardenoisspitsen met ventrale 
basis en 1 Tardenoisspits met bifaciale basis.  
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 spitsen met schuine afknotting en 3 
onbepaalde fragmenten. 
Op de site werden tevens 6 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

12.3 Besluit 
 
De sterke dominantie van microlieten met vlakke retouches, evenals de aanwezigheid van 
microklingen met afgestompte boord, wijzen op een hoofddatering in het Midden–
Mesolithicum. Enkele microlieten kunnen mogelijk ook wijzen op een datering in het Vroeg –
Mesolithicum. Op de site werden tevens enkele Neolithische artefacten aangetroffen, die erop 
wijzen dat er ook tijdens deze periode een kleine menselijke aanwezigheid moet zijn geweest. 
Op basis van de sterke dominantie van vooral spitsen met vlakke retouches dient echter vooral 
aandacht te worden geschonken aan de Midden –Mesolithische datering.  
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13 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
WACHTEBEKE –OUDENBURGSE SLUIS 

 

13.1 Algemene bespreking van de site 

13.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd. 

13.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen langs de noordelijke rand van de zandrug van Maldegem –Stekene, 
bovenop een noordwest tot zuidoost georiënteerde zandrug, in de onmiddellijke nabijheid van 
de Langelede. Het alluvium van de rivier begrenst de site in het zuidoosten. De exacte 
omvang van de vindplaats kon naar het noord- en zuidwesten toe niet achterhaald worden, 
doordat een deel van het terrein bedekt is met weilanden. De onderzoekers vermelden wel dat 
de vondsten enigszins geconcentreerd lagen in het noordwesten. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 114,29E -211,06N en de 
kadastrale gegevens: percelen 27, 37, 38, 39 en 40. 
 

13.2 Het archeologische materiaal 

13.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
De meeste vondsten waren vervaardigd uit silex (98,10%). Het betreft voornamelijk lokale 
vuursteen. Er werd echter ook gebruik gemaakt van grijze, evenals zwarte silex en mijnsilex. 
Bovendien werd een kleine hoeveelheid artefacten vervaardigd uit kwartsiet van 
Wommersom (1,27%) en van Tienen (0,63%). 
Ongeveer 0,76% van het materiaal vertoont een, meestal lichtblauwe, patina. 18,90% van de 
vondsten vertoont ten slotte sporen van verbranding. 
 
De lithische assemblage is als volgt samengesteld: 
In totaal werden 21 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 1 
slagrichting. Daarnaast werden 4 kernen met 2 tegengestelde, 1 kern met kruisende en 4 
kernen met meerdere slagrichtingen aangetroffen. Eén kernfragment en 1 onbewerkte knol 
werden als klopper gebruikt. 
De verfrissingproducten worden vertegenwoordigd door 14 vondsten. Hieronder bevonden 
zich 7 kernrandklingen, evenals 2 kernrandafslagen, 1 kerntablet en 4 kernflankafslagen. 
De debitage op de site is tamelijk onregelmatig en gericht op de productie van (micro)klingen. 
Zowel de (micro)klingen, als de afslagen zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. 
Ten slotte werden nog 4 kerfresten ingezameld. 
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13.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Er werden op de site 50 werktuigen onderscheiden op een totaal van 780 vondsten. Dit levert 
een werktuigenpercentage van 6,41%. 
 
De schrabbers vormen de grootste werktuigengroep. In totaal werden 17 exemplaren 
ingezameld. Hieronder bevonden zich 10 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 8 schuin en 2 
steil geretoucheerde exemplaren. Daarnaast werden nog 3 getande schrabbers, 2 steil 
geretoucheerde boordschrabbers, 1 steil geretoucheerde afslagschrabber en 1 afslagschrabber, 
waarvan bijna de volledige omtrek is geretoucheerd, ingezameld.  
De geretoucheerde afslagen worden vertegenwoordigd door slechts 4 exemplaren, waaronder 
2 afslagen met steile retouches op 1 boord, 1 dwars afgeknotte afslag en 1 afslag met fijne 
retouches op 1 boord. 
Op de site werden tevens 2 bekken gevonden. 
Stekers zijn weinig frequent. Er werden slechts 2 exemplaren ingezameld, namelijk 1 
tweeslaghoeksteker en 1 meervoudige steker. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn wel sterk aanwezig. In totaal werden 12 exemplaren 
aangetroffen, waarvan 3 microklingen met regelmatige retouches op 1 boord, 2 enkel 
gekerfde microklingen en 1 microkling gebroken in een kerf. Daarnaast bevonden zich onder 
de (micro)klingen nog 2 schuin afgeknotte exemplaren, evenals 1 dwars afgeknotte 
microkling, 1 kling met steile retouches en 2 microklingen met atypisch afgestompte boord.  
Microlieten zijn ook goed vertegenwoordigd in het werktuigenbestand (13ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 5 microlieten met vlakke retouches, waaronder 4 Maretakspitsen en 1 
driehoek met vlakke retouches. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 2 vondsten, namelijk 2 
spitsen met schuine afknotting. 
Onder de driehoeken bevonden zich 1 ongelijkbenige en 1 gelijkbenige driehoek. 
Ten slotte werden op de site nog 1 Tardenoisspits met directe basis, evenals 1 Belloyspits met 
ventrale retouches en 2 onbepaalde microlietfragmenten gevonden. 
Op de site bevonden zich tevens 3 Neolithische vondsten. 
 

13.3 Besluit 
 
De sterke aanwezigheid van microlieten met vlakke retouches wijst op een Midden –
Mesolithische datering. Op de site werden tevens enkele Neolithische artefacten aangetroffen, 
die ook wijzen op een bewoning tijdens deze fase. 
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14 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE AALTER –
STRATEM 

 

14.1 Algemene bespreking van de site 

14.1.1 Inleiding 
 
Sinds juli 1972 werden op zeer regelmatige basis prospecties uitgevoerd te Aalter. Deze 
prospecties leverden vaak interessante vondsten uit het Paleolithicum en Neolithicum. Het 
aantal Mesolithische vondsten was vaak beperkt. In 1986 werd tijdens één van de prospecties 
echter een zeer grote hoeveelheid Mesolithische artefacten aangetroffen. In totaal waren 70 
prospectiecampagnes nodig om de 3316 vondsten te verzamelen. 

14.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Aalter–Stratem bevindt zich in de gemeente Aalter, in de provincie Oost –Vlaanderen. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 197,24 N en 84,08 E en de kadastrale 
gegevens: kaartblad Aalter, 3e

Aalter vormt een onderdeel van Zandig Vlaanderen en is gelegen in het gebied dat bekend 
staat als het Meetjesland en gekenmerkt wordt door een zanderig duinenlandschap. De 
eigenlijke site bevindt zich aan de westelijke rand van een 23m hoge duin, die in het centrum 
in noordoostelijk richting verder loopt. Het merendeel van het materiaal werd geconcentreerd 
teruggevonden in het noordwesten van perceel 792a. 

 Afdeling, Sectie H, perceel 792a. 

14.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Hoewel de site van Aalter –Stratem enkel gekend is via oppervlaktevondsten en er dus geen 
gegevens beschikbaar zijn omtrent de stratigrafische sequentie, vermelden de onderzoekers 
wel dat de bodem rondom de site is samengesteld uit mariene afzettingslagen, gevormd 
tijdens het Eoceen met daarbovenop een pakket Quartaire zandlagen.  
 

14.2 Het archeologische materiaal 

14.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Silex is de meest gebruikte grondstof op de site (99,8%). Ondanks het feit dat de silexknollen 
zeer variabel waren van kleur, konden de onderzoekers toch enigszins 2 verschillende types 
vuursteen onderscheiden. De eerste vuursteenvariant is fijnkorrelig, overwegend grijs en 
draagt een krijtachtige cortex. Deze silex werd zeer vaak gebruikt op de site (98,17%). De 
tweede variant, een vleksilex, is van inferieure kwaliteit en werd veel minder gebruikt. Ten 
slotte werden nog 5 artefacten vervaardigd uit Wommersomkwartsiet.  
De aanwezigheid van een patina op vele artefacten bemoeilijkte de analyse van de silex. Een 
tamelijk groot aantal artefacten (740 ex.) vertoont tevens sporen van verbranding. 
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De algemene samenstelling van de assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Kernen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd op de site (2,17%). Onder deze categorie zijn 
voornamelijk de onregelmatige kernen met meerdere slagrichtingen frequent aanwezig. 
Regelmatige kernen met 1 slagvlak en 2 tegengestelde slagvlakken komen ook voor, maar in 
veel beperktere mate. De kernen werden vooral gebruikt voor de productie van regelmatige 
(micro)klingen. Op de site werden ten slotte 12 kernfragmenten aangetroffen. 
Verfrissingmateriaal is eerder beperkt aanwezig75

Kerfresten worden vertegenwoordigd door 82 exemplaren.  

. Er werden slechts 4 kerntabletten en 11 
kernranden verzameld. 

Klingen zijn zeer goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. Het grote aantal regelmatige 
klingen wijst op het belang van de Montbani –debitagestijl. Onder de klingen zijn de 
volledige exemplaren zeldzaam. Fragmenten zijn wel heel frequent. Op de site werden 
voornamelijk proximale klingfragmenten teruggevonden. Tijdens de prospectiecampagnes 
werd tevens een zeer groot aantal afslagen verzameld. Het merendeel van de afslagen is 
tamelijk klein, namelijk tussen 1cm en 2cm. Grotere afslagen, groter dan 4cm, zijn 
daarentegen weinig frequent.  
Ten slotte bevonden zich in de algemene lithische assemblage nog 13 klopperfragmenten, 
evenals 191 brokstukken en 740 verbrande artefacten. 

14.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op een totaal van 3316 artefacten bevonden zich 117 werktuigen. Dit levert een percentage op 
van 3,52%.  
 
Schrabbers zijn zeer sterk vertegenwoordigd in de assemblage. Ze vormen bijna 30% van alle 
werktuigen. Onder de schrabbers bevinden zich vooral enkelvoudige eindschrabbers op 
afslag. Schrabbers op kling zijn ook goed vertegenwoordigd. Andere types, zoals 
cirkelvormige schrabbers, duimnagelschrabbers, kielschrabbers en getande schrabbers, zijn 
tevens aanwezig, maar in beperktere mate. Onder de categorie ‘andere afslagschrabbers’ 
rekenen de onderzoekers enkele dwarsschrabbers. Ten slotte werden tevens 2 fragmenten van 
schrabbers gevonden. Geretoucheerde afslagen zijn minder frequent. In totaal werden 10 
exemplaren verzameld, waaronder 1 dikke afgeknotte afslag, 2 dikke geretoucheerde afslagen, 
2 dunne afgeknotte afslagen en 5 dunne geretoucheerde afslagen.  
Boren werden slechts sporadisch gevonden. In totaal bevonden zich slechts 2 exemplaren op 
de site. Beide dragen steile retouches.  
Geretoucheerde klingen nemen ongeveer 12,8% van de werktuigen voor hun rekening. Onder 
deze categorie bevonden zich 1 dwars afgeknotte kling en 14 schuin afgeknotte klingen.  
Montbani –klingen worden vertegenwoordigd door 15 exemplaren. Onder deze groep 
bevinden zich 6 gekerfde Montbani –klingen, waarvan 5 enkelvoudig en 1 tweezijdig gekerfd, 
en 9 geretoucheerde klingen. Deze laatste groep bestaat uit 4 exemplaren met retouches op 1 
boord, 1 exemplaar met wisselende retouches en 4 exemplaren met retouches op beide 
boorden. Microlieten vormen tevens een belangrijke werktuigencategorie. In totaal werden 40 
exemplaren verzameld. Dit levert een percentage op van 34,18%. 
Onder de microlieten bevonden zich 2 fragmenten van microklingen met afgestompte boord, 
evenals 1 ongelijkbenige driehoek en 1 fragment van een Maretakspits. 

                                                 
75 Op de site werden tevens een aantal exemplaren verzameld, waarvan de onderzoekers niet met zekerheid 
konden bevestigen indien de debitage intentioneel gebeurd was. Het precieze aantal ‘onzekere’ vondsten wordt 
echter niet vermeld.  
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Spitsen met geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 2 lange driehoekige spitsen 
met schuine basis en 1 lange driehoekige spits met rechte basis. Beide exemplaren dragen 
ventrale retouches. 
Op de site werd tevens 1 Danubiaan –spits aangetroffen. 
De trapezia vormen echter de belangrijkste groep. In totaal werden 32 trapezia verzameld, 
waardoor de trapezia 80% van alle microlieten vormen. Onder deze categorie bevonden zich 7 
verschillende types, namelijk korte schuine en lange schuine trapezia, korte rechthoekige en 
lange rechthoekige of Vielle –trapezia, kort asymmetrische en ten slotte lange symmetrische 
en korte symmetrische trapezia. Slechts 1 trapezium werd uit Wommersomkwartsiet 
vervaardigd. Ten slotte werden op de site nog 41 Neolithische werktuigen verzameld.  
 

14.3 Besluit 
 
Op basis van de zeer sterke aanwezigheid van trapezia in het werktuigenbestand en het belang 
van de Montbani –klingen kan de site van Aalter –Stratem gesplaatst worden in de ‘Groep 
van Ruiterskuil’76

Te Aalter zien we dat vooral de schuine trapezia sterk aanwezig zijn. Kenmerkend voor deze 
werktuigen is de aanwezigheid van een vlakke ventrale retouche. Rechthoekige trapezia, meer 
bepaald Vielle –trapezia, vormen de tweede belangrijkste groep. Op basis van een aantal 
chronologische parameters, opgesteld door P.M. Vermeersch

, samen met Weelde –Paardsdrank 4 en 5 en Opglabeek –Ruiterskuil. 

77, kan de site van Aalter 
geplaatst worden tussen Weelde Paardsdrank en Opglabeek –Ruiterskuil. Zolang absolute 
dateringen ontbreken, kan deze positionering echter niet bevestigd worden. Op basis van de 
onderverdeling van Gob78

  

 dient de site echter geplaatst te worden binnen het Montbaniaan. 

                                                 
76 VERMEERSCH P.M. 1984. 
77 VERMEERSCH P.M. & HUYGE D. 1982, 202 -203. 
78 GOB A. 1984 & 1985. 
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15 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE DAKNAM –
WERKSTEDE I 

 

15.1 Algemene bespreking van de site 

15.1.1 Inleiding 
 
De site Daknam –Werkstede I werd ontdekt in 1984 door H. De Bock en M. De Meireleir en 
werd sindsdien al meerdere malen geprospecteerd. 

15.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich bovenop een zandophoging, onmiddellijk ten westen van de 
Turfakkerbeek en vlak nabij de huidige stroom van de Durme. Ongeveer 75m ten noorden 
van deze eenheid bevindt zich nog een kleinere Mesolithische concentratie, Daknam –
Werkstede II. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 122,37 E en 201,60 N en de 
kadastrale gegevens: 910, 911 en 912. 
 

15.2 Het archeologische materiaal 

15.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex (96,62%), meer bepaald lokale 
vuursteen (92,73%), grijze silex (2,07%), zwarte silex (1,27%), mijnsilex (0,51%) en af en toe 
Grand Pressigny –achtige vuursteen (0,04%). Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (3,04%) en in enkele gevallen ook van kwartsiet van Tienen (0,04%) 
en ftaniet (0,04%). Slechts een klein deel van alle artefacten vertoont sporen van patina. Glans 
is quasi afwezig. Ten slotte vertoont 29,08% van de vondsten sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
Kernen en kernfragmenten zijn niet zo goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (48 ex.). 
Kernen met 1 slagrichting zijn het sterkst aanwezig (21ex.), gevolgd door kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen (9ex.). Kernen met meerdere slagrichtingen, kernen met 2 
kruisende slagrichtingen en kernen op afslag komen tevens voor, maar in beperktere mate. 
Er werden ook 29 verfrissingproducten ingezameld, waarbij de kernrandafslagen domineren. 
De debitage is tamelijk onregelmatig. In totaal werden 253 (micro)klingen ingezameld. 
Afslagen zijn iets frequenter (1588 ex.). 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken, evenals 6 kloppers, 1 
stekerafslag en 22 kerfresten gevonden. 

15.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 2352 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 195 werktuigen. Dit 
levert een percentage op van 8,29%. 
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Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. In totaal werden 35 
exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 8 geretoucheerde en 4 eenvoudige 
eindschrabbers, evenals 3 klingschrabbers, 3 ovaalschrabbers, 1 dubbelschrabber, 1 getande 
schrabber en ten slotte 15 schrabberfragmenten.  
Onder de geretoucheerde afslagen bevonden zich 31 exemplaren, meer bepaald 22 
geretoucheerde afslagen, 5 afgeknotte afslagen en 4 gekerfde afslagen. 
Boren zijn ook redelijk talrijk op de site. In totaal werden 10 boren aangetroffen, meer 
specifiek 8 gewone boren, 1 dubbele boor en 1 ruimer. 
De categorie van de stekers telt 6 vondsten, namelijk 2 stekers op afknotting, 1 
tweeslaghoeksteker, 1 tweeslagmiddensteker, evenals 1 meervoudige en 1 atypische steker. 
De geretoucheerde (micro)klingen vormen echter de belangrijkste categorie (36 ex). Binnen 
deze groep bevinden zich 18 geretoucheerde microklingen, 7 microklingen met distale 
retouches en 4 microklingen met atypisch afgestompte boord. Verder bevonden zich onder 
deze categorie nog 3 exemplaren gebroken in een kerf, evenals 2 dwars en 2 schuin 
afgeknotte microklingen. 
Op de site bevonden zich tevens 5 pièces esquillées, 1 vorstafslag met retouches, 2 
onbepaalde werktuigen en 41 onbepaalde werktuigfragmenten. 
De groep van de microlieten is zeer gevarieerd. In totaal werden 28 exemplaren ingezameld. 
De trapezia vormen de belangrijkste categorie (8 ex.). Hieronder bevonden zich 4 
rechthoekige trapezia, evenals 3 trapezia met schuine basis en 1 asymmetrisch trapezium. 
Onder de spitsen met geretoucheerde basis (4 ex.) bevonden zich 1 Tardenoisspits met directe 
basis, 1 met ventrale basis, 1 met bifaciale basis en ten slotte 1 spits met geretoucheerde basis. 
De microlieten met vlakke retouches omvatten slechts 3 exemplaren, namelijk 1 driehoek met 
vlakke retouches en 2 onafgewerkte spitsen met vlakke retouches. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 2 ongelijkbenige driehoeken, evenals 1 
smalle microkling met afgestompte boord, 1 segment en 2 spitsen met afgestompte boord. 
Er werden op de site tevens 16 Neolithische werktuigen aangetroffen. 
 

15.3 Besluit 
 
De dominante aanwezigheid van trapezia, evenals het voorkomen van spitsen met vlakke 
retouches en smalle microklingen wijst op een Laat (of Midden)–Mesolithische datering. De 
rest van de microlieten en de aanwezigheid van kwartsiet van Tienen zijn daarentegen 
indicatoren van een Vroeg (of Midden)–Mesolithische datering. De vondst van Neolithische 
artefacten wijst er nogmaals op dat de site van Daknam –Werkstede I meerdere malen werd 
bewoond.  
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16 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE STEKENE –
HAZENHOEK 

 

16.1 Algemene bespreking van de site 

16.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1998 en is meerdere malen geprospecteerd. 

16.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich nabij het Kanaal van Hulst, op een oost tot west georiënteerde duin. De 
exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 126,00 E -210,60 N en 
de kadastrale gegevens: percelen 1407 en 1412. 
Het merendeel van het materiaal werd duidelijk geconcentreerd teruggevonden in het oostelijk 
deel van de site. 
 

16.2 Het archeologische materiaal 

16.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
De meeste artefacten werden vervaardigd uit vuursteen (95,74%). Het betreft in de eerste 
plaats lokale vuursteen. Daarnaast werd echter ook in beperktere mate gebruik gemaakt van 
grijze silex, mijnsilex en zwarte silex. Ten slotte werden nog enkele artefacten vervaardigd uit 
Wommersomkwartsiet (3,64%) en af en toe ook uit kwartsiet van Tienen (0,72%). 
Slechts een klein deel van de artefacten (0,62%) vertoont een blauwwitte patina.  
Ongeveer 14,04% van alle vondsten vertoont ten slotte sporen van vuurinwerking. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Het aantal kernen ligt aan de hoge kant. In totaal werden 43 exemplaren ingezameld. Onder 
de kernen zien we een duidelijke dominantie van kernen met 1 slagrichting (24 ex.). 
Daarnaast werden nog 6 kernen met 2 tegengestelde en 4 kernen met 2 kruisende 
slagrichtingen, evenals 9 kernen met meerdere slagrichtingen aangetroffen. 
De verfrissingproducten zijn ook goed vertegenwoordigd (29 ex.) en omvatten 15 
kernrandklingen, 6 kernrandafslagen, 3 kerntabletten en 5 kernflankafslagen. 
De debitage is tamelijk verzorgd. Zowel afslagen, als (micro)klingen zijn sterk 
vertegenwoordigd. Op de site werden ten slotte nog 5 kerfresten ingezameld. 
 

16.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 61 werktuigen onderscheiden op 952 artefacten. Dit levert een percentage op 
van 6,41%. 
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Schrabbers vormen een goed vertegenwoordigde groep werktuigen (15 ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 10 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 8 schuin en 2 steil 
geretoucheerd, evenals 4 geretoucheerde afslagschrabbers en 1 klingschrabber.  
De geretoucheerde afslagen zijn ook goed gerepresenteerd (12 ex.) en omvatten 6 afslagen 
met schuine of fijne retouches op 1 boord, evenals 3 getande afslagen, 1 gekerfde afslag, 1 
dwars afgeknotte afslag en ten slotte 1 afslag met retouches op de basis en rechterboord. 
Het aantal stekers ligt eerder aan de lage kant (2 ex.). Er werden slechts 1 steker op convexe 
afknotting en 1 meervoudige steker ingezameld. 
Verder bevonden zich nog 9 geretoucheerde (micro)klingen op de site. Deze groep omvatte 
onder meer 2 microklingen met schuine en 1 met concave afknotting. Daarnaast werden nog 2 
microklingen met steile retouches op 1 boord en 2 exemplaren met fijne retouches op 1 van 
beide boorden aangetroffen, evenals 1 microkling met distale retouches en ten slotte nog 1 
microkling gebroken boven een kerf. 
De microlieten vormen echter de grootste groep werktuigen op de site (19 ex.). Onder deze 
categorie domineren vooral de spitsen met niet –geretoucheerde basis (5 ex.), meer bepaald de 
spitsen met schuine afknotting. 
De spitsen met geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste groep en omvatten 3 
spitsen met ventrale basis en 1 spits met directe basis.  
Verder werden nog 3 microlieten met vlakke retouches aangetroffen, meer bepaald 1 
Maretakspits, 1 spits met afgeronde basis en ventrale retouches en 1 spits met schuine basis en 
ventrale retouches. 
Daarnaast werden nog 1 fragment van een smalle microkling met afgestompte boord, evenals 
2 trapezia, meer bepaald 1 symmetrisch en 1 rechthoekig trapezium, aangetroffen. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 niet nader te definiëren fragmenten. 
Op de site werden tevens 4 Montbani –klingen ingezameld. Drie exemplaren dragen een 
zwakke kerf op 1 boord. Eén exemplaar vertoont onregelmatige retouches op beide boorden. 
Ten slotte werden tijdens de prospectie nog 9 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

16.3 Besluit 
 
Verscheidene elementen, waaronder de aanwezigheid van trapezia en Montbani –klingen, 
evenals de toepassing van een regelmatige afslagstijl, wijzen op een datering in het Laat –
Mesolithicum. De microlieten met vlakke retouches zijn echter moeilijker te plaatsen en 
behoren mogelijk tot het Midden –Mesolithicum, hoewel hieromtrent totnogtoe geen 
duidelijkheid bestaat. De overblijvende microlieten verwijzen mogelijkerwijze naar het Vroeg 
–Mesolithicum. Ten slotte werden op de site enkele Neolithische artefacten aangetroffen, 
weliswaar beperkt. Hoewel er dus sporen uit verschillende periodes merkbaar zijn, plaatsen de 
onderzoekers de hoofddatering van de site in het Laat –Mesolithicum. Ze vermelden daarnaast 
echter de mogelijkheid van secundaire occupatiefases in het Vroeg- en/of Midden –
Mesolithicum en ten slotte een kleine aanwezigheid tijdens het Neolithicum.  
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17 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE STEKENE –
MOLENBERG 

 

17.1 Algemene bespreking van de site 

17.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1998 en is meerdere malen geprospecteerd. 

17.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Stekene –Molenberg is gelegen aan de rechteroever van het Kanaal van Hulst, 
bovenop een noordwest tot zuidoost georiënteerde zandrug. In het noorden, oosten en zuiden 
van de site bevonden zich respectievelijk een weide, een bos en behuizing, waardoor de 
uiterste grens van de vindplaats in deze richtingen niet kon achterhaald worden. Het 
merendeel van het materiaal werd echter geconcentreerd gevonden in het noordoostelijk deel 
van de geprospecteerde zone. De exacte ligging van de site wordt gegeven door de 
coördinaten: 126,36 E -210,70 N en de kadastrale gegevens: perceel 978a. 
 

17.2 Het archeologische materiaal 

17.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Voor de productie van de artefacten werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex (90,89%), 
meer bepaald lokale silex van eerder inferieure kwaliteit. Daarnaast werd ook grijze en zwarte 
silex aangewend en een kleine hoeveelheid mijnsilex.  
Ten slotte werd op de site ook een aanzienlijke hoeveelheid Wommersomkwartsiet (7,78%) 
gebruikt. Het gebruik van kwartsiet van Tienen was beperkter (1,19%). 
Slechts 1,20% van de vondsten draagt een patina. 
Sporen van verbranding zijn merkbaar op 11,92% van het materiaal. 
 
De lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden slechts 32 kernen ingezameld, meer bepaald 15 kernen met 1 slagrichting, 
9 kernen met meerdere slagrichtingen, 5 kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen en ten 
slotte nog 3 kernen met meerdere slagrichtingen. Twee kernen werden later hergebruikt als 
klopper. Het verfrissingmateriaal (26 ex.) wordt vooral gedomineerd door de 
kernrandafslagen (13 ex.) en kernrandklingen (8 ex.). Daarbovenop werden nog 1 kerntablet 
en 4 kernflankafslagen aangetroffen. 
De debitage is eerder regelmatig en zowel (micro)klingen als afslagen zijn sterk aanwezig.  
Op de site werd ten slotte nog een aanzienlijke hoeveelheid kerfresten (25 ex.) gevonden. 
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17.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Er werden 97 werktuigen ingezameld op een totaal van 1420 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 6,83%. 
 
Er bevonden zich op de site slechts 14 schrabbers, wat eerder aan de lage kant is (14,43%). 
Hieronder bevonden zich 7 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 5 schuin en 2 steil 
geretoucheerd, evenals 4 klingschrabbers, 1 geretoucheerde afslagschrabber, 1 
spitsboogschrabber en 1 getande schrabber. 
Het aantal geretoucheerde afslagen ligt ook aan de lage kant (5 ex.) en bestond uit 3 
afgeknotte afslagen, 1 massieve afslag met steil geretoucheerde boord en 1 afslag met ventrale 
retouches op beide boorden. 
Op de site werden tevens 1 bek, 1 boor en 2 ruimers aangetroffen. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Op de site werd slechts 1 steker op afknotting gevonden. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn daarentegen wel goed vertegenwoordigd (22 ex.). Onder 
deze categorie bevonden zich vooral microklingen met regelmatige retouches (12 ex.). 
Daarnaast werden nog 4 afgeknotte microklingen (3 schuin en 1 concaaf), evenals 3 enkel 
gekerfde microklingen en 1 exemplaar gebroken in een kerf aangetroffen.  Ten slotte 
bevonden zich onder de microklingen nog 2 exemplaren met een distaal geretoucheerd 
uiteinde. 
De microlieten vormen de belangrijkste werktuigengroep op de site (38 ex.). 
De trapezia vormen met hun 18 exemplaren duidelijk de grootste groep. Hieronder bevonden 
zich 8 rechthoekige trapezia, evenals 3 trapezia met schuine basis, 3 asymmetrische trapezia 
met vlakke retouches aan de basis en 3 geëvolueerde trapezia, meer bepaald 3 Belloyspitsen. 
Daarnaast werd nog 1 symmetrisch exemplaar aangetroffen. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste groep microlieten op 
de site en omvatten 5 spitsen met schuine afknotting. 
Verder bevonden zich onder de microlieten nog 3 ongelijkbenige driehoeken, evenals 2 
Maretakspitsen, 1 spits met vlakke retouches en afgeronde basis en 1 Tardenoisspits met 
directe basis. Ten slotte werden nog 9 fragmenten van microlieten aangetroffen, die niet 
verder gedefinieerd konden worden. 
De Montbani –klingen nemen tevens een belangrijk aandeel van de werktuigen voor hun 
rekening (12 ex.). Hieronder bevonden zich 6 exemplaren met een kerf op één van beide 
boorden, 2 exemplaren met een kerf op beide boorden, 5 microklingen met schuine retouches 
op 1 boord en ten slotte 1 microkling met schuine retouches op beide boorden. 
Het aantal Neolithische artefacten op de site ten slotte is eerder beperkt (3 ex.). 
 

17.3 Besluit 
 
De dominantie van trapezia onder de microklingen, evenals de sterke aanwezigheid van 
Montbani –klingen en Wommersomkwartsiet wijzen op een hoofddatering in het Laat –
Mesolithicum. De andere microlieten en het kwartsiet van Tienen wijzen op een, 
waarschijnlijk secundaire, occupatie tijdens het Vroeg- of Midden –Mesolithicum. Ten slotte 
werden nog enkele sporen gevonden van een beperkte Neolithische aanwezigheid. 
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18 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE STEKENE –
NOORDSCHEIDBEEK 

 

18.1 Algemene bespreking van de site 

18.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1998 en is meerdere malen geprospecteerd. 

18.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Stekene –Noordscheidbeek bevindt zich bovenop een noordoost tot zuidwest 
georiënteerde zandrug, vlakbij de Noordscheidbeek. In het zuidwesten van de site bevindt 
zich een weide, waardoor de uiterste uitbreiding van de vindplaats in deze richting niet kon 
achterhaald worden. Het merendeel van het materiaal werd echter duidelijk geconcentreerd 
teruggevonden in het zuidoosten van de geprospecteerde zone. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 123,86 E -212, 42 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 246, 253, 254 en 255a. 
 

18.2 Het archeologische materiaal 

18.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voor de vervaardiging van de artefacten voornamelijk gebruik gemaakt van 
silex (93,27%) en in hoofdzaak lokale silex. Verder werd echter ook grijze silex, mijnsilex en 
af en toe zwarte silex aangewend. 
Ten slotte was het aandeel van Wommersomkwartsiet (6,73%) op de site aanzienlijk.  
Slechts 1,14% van alle artefacten vertoont een blauwwitte patina. 
Sporen van verbranding zijn tevens slechts zichtbaar op 8,88% van de vondsten. 
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 20 kernen ingezameld, waaronder 9 kernen met 1 slagrichting, 5 exemplaren 
met 2 tegengestelde slagrichtingen, evenals 3 kernen met 2 kruisende en 3 kernen met 
meerdere slagrichtingen. 
Onder de verfrissingproducten (16 ex.) bevonden zich hoofdzakelijk kernrandklingen (9 ex.). 
Daarnaast werden echter ook 4 kernrandafslagen, 1 kerntablet en 2 kernflankafslagen 
aangetroffen.  
De debitage op de site is eerder regelmatig. Merkwaardig genoeg werden op de site meer 
(micro)klingen aangetroffen dan afslagen. 
Ten slotte werden nog 9 kerfresten ingezameld. 

18.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site bevonden zich 57 werktuigen op een totaal van 702 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 8,12%. 
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Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (12 ex.) en omvatten 8 
eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 4 met een steil en 4 met een schuin geretoucheerd 
schrabhoofd. Daarbovenop werden nog 3 geretoucheerde afslagschrabbers en 1 
dubbelschrabber gevonden. 
Onder de geretoucheerde afslagen (4 ex.) bevonden zich 2 afslagen met een steil 
geretoucheerde boord, 1 gekerfde afslag en 1 dwars afgeknotte afslag. 
Het aantal stekers ligt eerder aan de lage kant (2 ex.) en bestaat uit 1 steker op concave 
afknotting en 1 dwarssteker. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn iets beter vertegenwoordigd (9 ex.). Hieronder 
bevonden zich 3 microklingen met fijne retouches op 1 boord, 1 exemplaar met een 
afgestompte boord en 1 met een schuin afgeknotte boord. Verder werd nog 1 regelmatige 
microkling met schuine retouches op het distale uiteinde, 1 microkling met atypisch 
afgestompte boord, 1 microkling met gekerfde boord en ten slotte 1 exemplaar gebroken 
boven een kerf aangetroffen. 
De microlieten vormen echter de belangrijkste groep werktuigen (24 ex.). Onder de 
microlieten bevonden zich voornamelijk trapezia (15 ex.), meer bepaald 6 rechthoekige 
trapezia, evenals 6 trapezia met schuin geretoucheerde basis, 1 symmetrisch trapezium, 1 
trapezium met concave basis en 1 asymmetrisch trapezium. 
De microlieten met vlakke retouches vormen de tweede belangrijkste categorie (5 ex.) en 
omvatten 2 spitsen met afgeronde basis en ventrale retouches, 2 Maretakspitsen en 1 spits met 
ventraal geretoucheerde basis. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 spitsen met schuine afknotting en 1 
onbepaald fragment. 
Verder werden op de site nog 6 Montbani –klingen aangetroffen. Drie exemplaren vertoonden 
een onregelmatig geretoucheerde boord. Twee exemplaren droegen een zwakke kerf op één 
boord, 1 exemplaar had een kerf op beide boorden. 
 

18.3 Besluit 
 
Verscheidene elementen, waaronder de dominantie van trapezia, evenals de aanwezigheid van 
Montbani –klingen en het tamelijk frequente gebruik van Wommersomkwartsiet en grijze 
silex, wijzen op een Laat –Mesolithische datering.  Het gebruik van een regelmatige 
debitagestijl bevestigt deze datering. De datering van de microlieten met vlakke retouches is 
echter minder duidelijk. Deze werktuigen kunnen mogelijk aan het Midden – of Laat –
Mesolithicum toegeschreven worden. De overige microlieten kunnen mogelijk wijzen op een 
Vroeg –Mesolithische datering. Aan de hand van het aanwezige materiaal situeren de 
onderzoekers de hoofdoccupatie van de site in het Laat –Mesolithicum, met een mogelijke 
secundaire occupatie in het Vroeg –en/of Midden –Mesolithicum.  
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19 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE SINT –KRUIS –
WINKEL -SPANJEVEER 

 

19.1 Algemene bespreking van de site 

19.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd. 

19.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer bevindt zich in het zuidelijke gedeelte van de 
gemeente Sint –Kruis –Winkel, op een tiental kilometers van Gent en is gelegen op een 
zuidwest tot noordoost georiënteerde zandrug, op de linkeroever van de Kale. De vindplaats 
wordt in zuidoosten begrensd door het alluvium van de Kale. In het noordoosten en –westen 
van de site bevindt zich ten slotte een weide, waardoor de uiterste begrenzing in deze richting 
niet kon achterhaald worden. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 110,8 E -204,41 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 191 en 192. 
 

19.2 Het archeologische materiaal 

19.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex (98,09%), meer bepaald lokale silex. 
Daarnaast werd echter nog grijze en zwarte silex, evenals mijnsilex gebruikt.  
Ten slotte werden enkele artefacten vervaardigd uit Wommersomkwartsiet (1,64%) en uit 
kwartsiet van Tienen (0,27%). 
Ongeveer 20,20% van alle artefacten vertoont sporen van verbranding. Patina is slechts 
zichtbaar op 0,61% van het materiaal. 
 
De algemene lithische assemblage op de site bestaat uit volgende elementen: 
Kernen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd (107 ex.) en omvatten vooral kernen met 1 
slagrichting (65 ex.). Daarnaast werden nog 13 kernen met 2 tegengestelde en 9 kernen met 2 
kruisende slagrichtingen ingezameld, evenals 19 kernen met meerdere slagrichtingen en 1 
onbepaald exemplaar. Eén kern werd tevens hergebruikt als klopper. 
Onder de verfrissingproducten (66 ex.) bevonden zich voornamelijk kernrandklingen (40 ex.). 
Andere types, waaronder de kernrandafslagen (16 ex.), kerntabletten (4 ex.) en 
kernflankafslagen (6 ex.), komen tevens voor, maar zijn veel minder frequent. 
De debitage is regelmatig en is vooral gericht op de productie van microklingen met parallelle 
boorden. Zowel afslagen als (micro)klingen zijn heel goed vertegenwoordigd. 
Ten slotte werden op de site nog 4 stekerafslagen en 74 kerfresten aangetroffen.  
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19.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden op de site 3926 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 276 
werktuigen, wat een percentage oplevert van 7,03%. 
 
Schrabbers zijn zeer sterk aanwezig binnen het werktuigenbestand. In totaal werden 84 
exemplaren ingezameld, waaronder 50 eenvoudige afslagschrabbers. Verder bevonden zich 
onder de schrabbers nog 7 schrabbers vervaardigd op mantelafslagen, evenals 1 schrabber op 
een kerntablet, 12 klingschrabbers en 8 geretoucheerde afslagschrabbers. Daarnaast werden 
nog 6 getande schrabbers en 4 dubbelschrabbers, evenals 1 spitsboogschrabber en 3 
boordschrabbers aangetroffen.  
De geretoucheerde afslagen zijn veel beperkter aanwezig (20 ex.). Onder deze categorie 
bevonden zich 9 afslagen met schuin geretoucheerde boord, evenals 4 exemplaren met een 
steil geretoucheerde boord en 2 driehoekige afslagen met zorgvuldig geretoucheerde boord. 
Verder werden nog 3 afgeknotte afslagen, evenals 1 getande en 1 gekerfde afslag gevonden. 
Op de site werden tevens 2 boren en 1 bek ingezameld.  
Stekers zijn ook slechts beperkt aanwezig binnen het werktuigenbestand (4 ex.) en omvatten 3 
tweeslaghoekstekers en 1 steker op breuk. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn wel goed vertegenwoordigd (38 ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 14 afgeknotte (micro)klingen, waarvan 9 schuin, 4 dwars en 1 
concaaf afgeknot. 
Verder waren onder deze categorie nog 14 exemplaren aanwezig met een kerf, waarvan 8 
gebroken boven en 3 gebroken in een kerf. Bij 5 microklingen is de boord volledig en 
regelmatig geretoucheerd, 4 microklingen zijn schuin of steil geretoucheerd aan het distale 
uiteinde en 1 microkling vertoont een atypisch afgestompte boord. 
Ten slotte bevonden zich onder de gemene werktuigen nog 2 pièces esquillées. 
De microlieten vormen duidelijk de belangrijkste werktuigengroep op de site (104 ex.) en 
worden gedomineerd door de trapezia (33 ex.). Deze categorie bestaat uit 8 lange en 4 korte 
asymmetrische trapezia, evenals 10 Belloyspitsen, 5 lange en 3 korte symmetrische trapezia 
en 3 trapezia met schuine basis. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste groep en worden 
vooral gedomineerd door de spitsen met schuine afknotting (24 ex.). Verder werden nog 4 
spitsen met 1 afgestompte boord en 1 spits met 2 afgestompte boorden aangetroffen. 
Microlieten met vlakke retouches zijn veel beperkter aanwezig (5 ex.) en omvatten 1 fragment 
van een Maretakspits, 1 driehoek met vlakke retouches, evenals 1 spits met afgeronde basis en 
2 spitsen met schuine basis en ventrale retouches. 
Onder de spitsen met geretoucheerde basis bevonden zich slechts 3 exemplaren, namelijk 1 
Tardenoisspits met directe basis, 1 spits met convex geretoucheerde basis en 1 spits met 
schuin geretoucheerde basis.  
Verder bevonden zich onder de microlieten nog 3 ongelijkbenige driehoeken, 1 fragment van 
een smalle microkling met afgestompte boord en 30 onbepaalde fragmenten.  
De Montbani –klingen worden op hun beurt vertegenwoordigd door 21 exemplaren, 
waaronder 7 enkel gekerfde (micro)klingen, 9 exemplaren met onregelmatig en schuin 
geretoucheerde boord, evenals 5 microklingen met retouches op beide boorden.  
Ten slotte werden op de site nog 17 Neolithische artefacten ingezameld. 



 182 

19.3 Besluit 
 
De dominantie van trapezia binnen de assemblage, evenals de aanwezigheid van Montbani –
klingen en het tamelijk aanzienlijke belang van grijze vuursteen (5,68%), wijzen op een 
datering in het Laat –Mesolithicum. Het lage percentage aan Wommersomkwartsiet (1,64%) 
past echter niet volledig in het beeld. Op Laat –Mesolithische sites ligt dit percentage dikwijls 
rond 3%79

                                                 
79 GENDEL P. 1982. 

 en vaak meer. Verscheidene microlieten duiden ten slotte nog op een Vroeg- en/of 
Midden –Mesolithische aanwezigheid. Vermits de hoofdoccupatie duidelijk in het Laat –
Mesolithicum te plaatsen is, zijn de sporen uit het Vroeg- en/of Laat –Mesolithicum best te 
beschouwen als een secundaire occupatie. Ten slotte werden op de site nog enkele elementen 
aangetroffen, die wijzen op een kleine Neolithische aanwezigheid. 
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20 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE 
– KLOOSTERBOS 

 

20.1 Algemene bespreking van de site 

20.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt in 1990 door L. Van Vlaenderen en is meerdere malen geprospecteerd.  

20.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Wachtebeke –Kloosterbos bevindt zich bovenop een kleine zandrug, op 
ongeveer 500m van de Devoortbeek. In het zuidwesten van de site bevindt zich een kleine 
depressie. De concentratie was voornamelijk in het zuidelijke gedeelte merkbaar. De totale 
omvang van de site kon echter niet achterhaald worden, vermits zich in het noordoosten en 
zuidoosten een bos en een weiland bevindt. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 113,02 E en 207,54 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 1175a. 
 

20.2 Het archeologische materiaal 

20.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Silex vormt de voornaamste grondstof op de site (96,49%). Er werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van een lokale vuursteensoort. Daarnaast werd echter nog grijze vuursteen, mijnsilex 
en zwarte silex aangetroffen. Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (2,68%) en kwartsiet van Tienen (0,83%). 
Slechts 1,50% van alle artefacten draagt een patina, terwijl 16,24% sporen van verbranding 
vertoont. 
 
De algemene lithische samenstelling op de site bestaat uit volgende elementen: 
Onder de kernen (16ex.) bevonden zich voornamelijk kernen met 1slagrichting. Kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen zijn minder frequent. Ten slotte werden slechts 1 kern met 2 
kruisende en 1 kern met meerdere slagrichtingen gevonden. 
Op de site werden tevens 13 verfrissingproducten aangetroffen, namelijk 5 kernrandklingen 
en 6 kernrandafslagen en 2 kernflankafslagen. 
De debitage is voornamelijk gericht op de productie van regelmatige (micro)klingen. 
(Micro)klingen vormen samen met de afslagen een belangrijke groep artefacten op de site. 
Ten slotte werden nog 1 kern, gebruikt als klopper, evenals 11 kerfresten gevonden. 

20.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden 45 werktuigen verzameld op de site. Dit levert een percentage op van 7,68%. 
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Onder de werktuigen bevonden zich 11 schrabbers, meer bepaald 7 eenvoudige 
afslagschrabbers, 3 geretoucheerde afslagschrabbers en 1 klingschrabber. De schrabbers 
vormen dus een belangrijke werktuigcategorie op de site. 
Daarnaast werden 5 geretoucheerde afslagen aangetroffen. Onder deze categorie bevonden 
zich 3 afslagen met fijne retouches op de rechterboord, 1 licht concaaf afgeknotte afslag en 1 
afslag met een steil geretoucheerde boord. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar gevonden, een steker op breuk. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 10 exemplaren, namelijk 4 
microklingen met regelmatige retouches op één van beide boorden, 2 microklingen met 
retouches op beide boorden, 3 gekerfde microklingen en ten slotte nog 1 licht concaaf 
afgeknotte microkling.  
De microlieten vormen de belangrijkste werktuigencategorie. In totaal werden 14 exemplaren 
ingezameld, wat neerkomt op 31,11% van het totaal aan werktuigen. 
Onder deze categorie bevonden zich 7 trapezia, meer bepaald 4 korte, rechthoekige trapezia 
zonder ventrale retouches, 2 trapezia met schuine basis, waaronder 1 exemplaar met ventrale 
retouches en ten slotte 1 asymmetrisch trapezium. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 2 spitsen met schuine 
afknotting en 1 spits met afgestompte boord. 
Ten slotte bevonden zich op de site nog 1 Maretakspits en 3 onbepaalde microlietfragmenten. 
Daarnaast werden nog 4 Montbani –klingen ingezameld, waarvan 3 exemplaren met 
onregelmatige schuine retouches op één boord en 1 exemplaar met een kerf op beide boorden. 
Ten slotte werden nog 11 Neolithische artefacten aangetroffen.  
  

20.3 Besluit 
 
Verscheidene elementen, waaronder de aanwezigheid van grijze silex, Montbani –klingen en 
trapezia, wijzen op een Laat –Mesolithische datering. De rest van de microlieten kan volgens 
de onderzoekers mogelijk toegeschreven worden aan het Vroeg– of Midden –Mesolithicum, 
hoewel deze toeschrijving niet zeker is. Ten slotte werden tevens sporen gevonden van een 
Neolithische aanwezigheid. 
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21 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE 
–LANGELEDE 

 

21.1 Algemene bespreking van de site 

21.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd. 

21.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich bovenop een noordoost tot zuidwest georiënteerde zandrug, op de 
linkeroever van de Langelede en wordt in het noordwesten afgegrensd door het alluvium van 
de Langelede, in het zuidoosten bevindt zich een lichte depressie. De precieze omvang van de 
vindplaats kon niet achterhaald worden, vermits de site in het noordwesten wordt begrensd 
door een weg. Het merendeel van de vondsten werd geconcentreerd gevonden in het 
zuidoosten. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 114,61 E - 209,98 N 
en de kadastrale gegevens: percelen 1029, 1030 en 1033a. 
 

21.2 Het archeologische materiaal 

21.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Het merendeel van de vondsten (97,34%) werd vervaardigd uit silex. Hiervoor werd 
voornamelijk lokale silex gebruikt. Daarnaast werd tevens grijze en zwarte silex aangetroffen, 
evenals een kleine hoeveelheid mijnsilex. 
Ten slotte werd ook gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (2,52%) en ftaniet (0,14%). 
0,89% van de vondsten vertoont een patina. 13,52% vertoont sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 27 kernen ingezameld. Kernen met 1 slagrichting domineren duidelijk 
(15ex.). Daarnaast werden tevens 5 kernen met 2 tegengestelde en 4 kernen met 2 kruisende 
slagrichtingen aangetroffen, evenals 3 kernen met meerdere slagrichtingen. 1 kernfragment 
werd verder gebruikt als klopper. 
Verfrissingproducten worden op hun beurt vertegenwoordigd door 16 exemplaren, waaronder 
9 kernrandklingen, 5 kernrandafslagen en 2 kernflankafslagen. 
De debitage is voornamelijk gericht op de productie van regelmatige (micro)klingen. 
Microklingen en afslagen zijn beide goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. 
Ten slotte werden op de site nog 5 kerfresten aangetroffen.  

21.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site waren 37 werktuigen aanwezig. Dit levert een percentage op van 5,58%. 
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De schrabbers vormen met hun 11 exemplaren de voornaamste werktuigengroep. Onder deze 
categorie bevonden zich 9 eenvoudige afslagschrabbers, 1 kernschrabber en 1 kleine, steil 
geretoucheerde schrabber, gemaakt op een mantelafslag. 
Geretoucheerde afslagen worden vertegenwoordigd door 4 exemplaren, waaronder 2 kleine 
afslagen waarvan beide boorden schuin geretoucheerd zijn, 1 getande afslag en 1 schuin 
afgeknotte afslag. 
Op de site werden tevens 1 bek en 1 boor aangetroffen. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Er werden slechts 2 exemplaren gevonden, namelijk 1 
tweeslagmiddensteker en 1 atypische steker. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn tamelijk frequent. Op de site werden 8 exemplaren 
ingezameld, waaronder 4 microklingen met regelmatige retouches op één boord, 2 schuin 
afknotte microklingen, 1 massieve kling met steile retouches op de linkerboord en 1 
microkling gebroken boven een kerf. 
Microlieten zijn iets minder talrijk. Er werden slechts 6 exemplaren ingezameld. Onder deze 
categorie bevonden zich 4 trapezia, meer bepaald 2 rechthoekige trapezia, waaronder 1 
exemplaar met ventrale retouches, evenals 1 trapezium met licht concave basis. Dit werktuig 
draagt nog een piquant trièdre en vertoont tevens ventrale retouches. Ten slotte kon nog 1 
atypisch trapezium onderscheiden worden. Daarnaast werden nog 2 onbepaalde 
microlietfragmenten ingezameld. 
Op de site werden tevens 4 Montbani –klingen aangetroffen. Drie exemplaren dragen een 
onregelmatige en schuine retouche op 1 boord. Een vierde exemplaar draagt een zwakke kerf 
op beide boorden. 
Ten slotte werden op de site nog 10 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

21.3 Besluit 
 
De dominantie van de trapezia onder de microlieten, evenals de aanwezigheid van Montbani –
klingen en de regelmatige debitage, wijzen op een datering in het Laat –Mesolithicum. 
Verscheidene Neolithische vondsten wijzen erop dat er ook tijdens deze fase menselijke 
aanwezigheid was op de site. 
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22 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE 
–WALDERDONK 

 

22.1 Algemene bespreking van de site 

22.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd. 

22.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Wachtebeke –Walderdonk bevindt zich bovenop een oost tot west georiënteerde 
zandrug, in de onmiddellijke nabijheid van de Devoortbeek. Ten noorden van de site bevindt 
zich een kleine depressie, ten zuiden wordt de site afgelijnd door het alluvium van de beek. In 
het westen en oosten van de site, waar de meeste vondsten geconcentreerd lagen, bevinden 
zich ten slotte enkele weidelanden en een bos, waardoor de totale uitbreiding van de 
vindplaats in deze richtingen niet kon achterhaald worden. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 113,16 E -206,98 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 1330, 1331 en 1332. 
 

22.2 Het archeologische materiaal 

22.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Voor de vervaardiging van de artefacten werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex 
(96,02%), in de eerste plaats lokale silex. Daarnaast werd echter ook gebruik gemaakt van 
grijze, evenals zwarte silex en mijnsilex. Op de site werd tevens een kleine hoeveelheid 
Wommersomkwartsiet (3,82%) en kwartsiet van Tienen (0,16%) aangetroffen. 
Ongeveer 1,49% van de vondsten vertoont een lichtblauwe patina. 
Ten slotte is ongeveer 18,13% van alle artefacten beschadigd door de inwerking van vuur. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden 15 kernen ingezameld. Ze vertonen bijna allemaal een uitgeput stadium. De 
verschillende types komen in ongeveer gelijke aantallen voor. Er werden namelijk 5 kernen 
met 1 slagrichting, evenals 4 kernen met 2 tegengestelde, 3 kernen met 2 kruisende en ten 
slotte nog 3 kernen met meerdere slagrichtingen teruggevonden. Er werden tevens 2 
uitgeputte kernen en 1 onbewerkte knol gevonden, die verder gebruikt zijn als klopper. 
Onder het verfrissingmateriaal bevonden zich 10 vondsten, waaronder 7 kernrandklingen, 1 
kernrandafslag en 2 kernflankafslagen. 
De debitage is regelmatig. Zowel (micro)klingen als afslagen zijn goed vertegenwoordigd. 
Ten slotte werden op de site nog 3 kerfresten en 1 stekerafslag ingezameld. 
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22.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
Op de site werden 61 werktuigen ingezameld op een totaal van 576 vondsten. Dit levert een 
percentage op van 10,59%. 
 
De schrabbers vormen de grootste groep werktuigen. In totaal werden 17 exemplaren 
ingezameld. Hieronder bevonden zich 9 eenvoudige afslagschrabbers, waaronder 8 met een 
schuin en 1 met een steil geretoucheerd schrabhoofd. Daarnaast werden tevens 3 
geretoucheerde afslagschrabbers, 2 boordschrabbers, 2 klingschrabbers en 1 cirkelschrabber 
aangetroffen. 
De geretoucheerde afslagen vormen tevens een belangrijke categorie (16 ex.) en omvatten 11 
afslagen met 1 geretoucheerde boord en 1 afslag met 2 geretoucheerde boorden. Verder 
werden nog 1 getande mantelafslag, 1 afslag met afgestompte boord en 1 gekerfde afslag 
aangetroffen. Op de site werden tevens 2 boren gevonden. De stekers worden 
vertegenwoordigd door slechts 4 exemplaren, meer bepaald 2 stekers op licht concave 
afknotting, 1 tweeslagmiddensteker en 1 steker op breuk. 
Binnen de assemblage werden tevens 2 pièces émoussées teruggevonden. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (7 ex.) bevonden zich 4 microklingen met 
regelmatige retouches op één boord, evenals 1 dwars afgeknotte microkling, 1 fragment van 
een microkling met atypisch afgestompte boord en ten slotte 1 microkling gebroken boven 
een kerf. 
Microlieten zijn ook redelijk talrijk. In totaal werden 11 exemplaren ingezameld. Hieronder 
bevonden zich 5 microlieten met vlakke retouches, meer bepaald 1 spits met afgeronde basis, 
1 fragment van een spits met vlakke retouches en 3 spitsen met schuine basis. 
Onder de trapezia bevonden zich 1 asymmetrisch trapezium en 1 trapezium met schuine basis. 
Verder werden onder de microlieten nog 1 Tardenoisspits met ventrale basis, 1 spits met 
schuin geretoucheerde basis en 2 onbepaalde microlietfragmenten aangetroffen. 
Ten slotte werden nog 2 Montbani –klingen gevonden. Beide klingen vertonen eerder 
onregelmatig geretoucheerde boorden. 
Op de site werden tevens 25 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

22.3 Besluit 
 
De aanwezigheid van de trapezia, Montbani –klingen en het gebruik van een regelmatige 
debitagestijl wijzen op een Laat –Mesolithische datering. Het gebruik van grijze silex en 
Wommersomkwartsiet bevestigen enigszins dit beeld. De onderzoekers vermelden dat de 
microlieten met vlakke retouches mogelijk tot het Midden –Mesolithicum kunnen gerekend 
worden. Dergelijke toewijzing blijft echter onzeker. Ten slotte zijn op de site nog enkele 
duidelijke Neolithische sporen merkbaar. 



 189 

23 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE 
–WARANDE 

 

23.1 Algemene bespreking van de site 

23.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd. 

23.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich bovenop een smalle noordoost tot zuidwest georiënteerde zandrug, op de 
linkeroever van de Kale. In het zuidoosten van de site bevindt zich een kleine depressie. In het 
noord- en zuidwesten kon de uiterste grens van de site niet achterhaald worden doordat zich 
hier een weg bevond. Het merendeel van het materiaal was afkomstig uit het zuidwestelijk 
deel. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 113,48 E -205,87 N 
en de kadastrale gegevens: perceel 1233a. 
 

23.2 Het archeologische materiaal 

23.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Op de site werd voor de productie van de artefacten hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex 
(98,51%). Het ging hierbij vooral om lokale silex. Daarnaast werd echter nog gebruik 
gemaakt van grijze en zwarte silex, evenals mijnsilex. 
Ten slotte werd op de site een kleine hoeveelheid Wommersomkwartsiet (1,49%) gevonden. 
Ongeveer 1,49% van alle vondsten vertoont een patina. Sporen van verbranding zijn aanwezig 
op 20,59% van de artefacten. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
Er werden slechts 11 kernen verzameld. Hieronder bevonden zich 5 kernen met 1 slagrichting, 
3 kernen met 2 tegengestelde en 1 kern met 2 kruisende slagrichtingen. Ten slotte werden 
tevens 2 kernen met meerdere slagrichtingen aangetroffen. Eén kernfragment werd tevens 
gebruikt als klopper. 
Het verfrissingmateriaal is iets talrijker. Hiervan werden 16 exemplaren ingezameld, 
waaronder 8 kernrandklingen, 7 kernrandafslagen en 1 kernflankafslag. 
De debitage is tamelijk verzorgd. (Micro)klingen en afslagen zijn goed vertegenwoordigd.  
Ten slotte werden op de site nog 2 stekerafslagen en 16 kerfresten gevonden. 

23.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen 
 
In totaal werden op de site 661 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 56 
werktuigen. Dit levert een percentage op van 8,47%. 
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Onder de werktuigen bevonden zich een aanzienlijke hoeveelheid schrabbers. In totaal 
werden 17 exemplaren ingezameld, waardoor de schrabbers de belangrijkste 
werktuigencategorie vormen. Hieronder bevonden zich 7 eenvoudige afslagschrabbers, 
evenals 4 geretoucheerde afslagschrabbers. Daarnaast konden nog 2 klingschrabbers, 2 kleine, 
spitstoelopende schrabbers en 1 grote dubbelschrabber onderscheiden worden. 
Geretoucheerde afslagen zijn iets minder frequent. Er werden slechts 4 exemplaren 
ingezameld, namelijk 1 gekerfde afslag, 1 concaaf afgeknotte afslag, 1 mantelafslag met 
continue retouches op beide boorden en ten slotte nog 1 afslag met steil geretoucheerde 
boord. 
Op de site werden tevens 4 stekers teruggevonden. Het betreft 1 tweeslaghoeksteker, 1 
tweeslagmiddensteker, 1 steker op breuk en 1 steker met licht concave afknotting. 
Binnen de assemblage bevond zich tevens 1 pièce émoussée, waarvan de linkerboord sporen 
van slijtage en een lichte glans vertoont, evenals 1 combinatiewerktuig (steker –schrabber). 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (12 ex.) bevonden zich 5 exemplaren met 
regelmatige retouches. Verder werden tevens 3 regelmatige microklingen gebroken boven een 
kerf, evenals 2 microklingen met schuine afknotting, 1 microkling met distale retouches en 1 
fragment van een microkling met atypisch afgestompte boord gevonden. 
De microlieten vormen met hun 15 exemplaren de tweede belangrijkste werktuigengroep. 
Deze categorie wordt voornamelijk gedomineerd door de trapezia (8 ex.). Hieronder 
bevonden zich 2 rechthoekige trapezia, 2 trapezia met licht ventrale basis en ventrale 
retouches, evenals 1 lang trapezium met schuine basis en 1 asymmetrisch trapezium. Ten 
slotte bevonden zich onder de trapezia nog 1 Dreuilspits met concave afknotting en ventraal 
geretoucheerde basis, evenals 1 Belloyspits, ook met ventraal geretoucheerde basis. 
Onder de microlieten bevonden zich verder nog 3 spitsen met schuine afknotting, 1 
gelijkbenige driehoek, 1 trapezoïdale spits en 2 onbepaalde fragmenten. 
Op de site werden tevens 2 Montbani –klingen gevonden, waarvan 1 exemplaar met lichtjes 
concaaf geretoucheerde boord en 1 kling met gekerfde boord. 
Ten slotte werden nog 9 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

23.3 Besluit 
 
De dominantie van trapezia onder de microlieten, evenals de aanwezigheid van Montbani –
klingen en het gebruik van een regelmatige debitagestijl wijzen op een datering in het Laat –
Mesolithicum. Onderzoekers vermelden wel dat het percentage Wommersomkwartsiet 
(1,49%) eerder aan de lage kant ligt voor het Laat –Mesolithicum. Ten slotte werden tevens 
enkele Neolithische elementen aangetroffen.  
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1 INLEIDING 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1. Werkwijze 
 
Tijdens de analyse zal eerst en vooral een gedetailleerd overzicht gegeven worden van de 
variaties per type site en per periode. De artefacten80

 

- en werktuigensamenstelling worden 
hierbij afzonderlijk van elkaar besproken. Nadat de voornaamste observaties en vaststellingen 
gedaan zijn, zal getracht worden een interpretatie te bieden voor de verschillen binnen het 
artefacten- en vooral het werktuigenbestand. Daarna zullen de resultaten gekoppeld worden 
aan een aantal bestaande theorieën omtrent de typologische variatie. Ik zal proberen om de 
onderzochte sites te toetsen aan een aantal beschikbare interpretaties en na te gaan in hoever 
deze theorieën een mogelijke (chronologische, functionele, socio –culturele of andere) uitleg 
kunnen bieden voor de sterke variabiliteit tijdens het Mesolithicum. Waar nodig en indien 
mogelijk zal ik zelf proberen de interpretaties aan te vullen of aan te passen aan de 
bestudeerde sites. Deze analyse en interpretatie wordt zowel voor de oppervlakte- als voor de 
opgegraven sites uitgevoerd. Vervolgens zullen de opgegraven vindplaatsen en 
oppervlaktesites met elkaar vergeleken worden, om te achterhalen indien er verschillen 
merkbaar zijn tussen deze 2 categorieën. Ten slotte zal in een samenvattend besluit een 
overzicht gegeven worden van de voornaamste elementen binnen de typologische variatie. 

1.2. Verdeling van de sites in klassen 
 
Aangezien verscheidene sites zware verstoringen vertonen (boomvallen, recente vernielingen, 
oude opgravingen…), kan men aannemen dat dit een invloed zal gehad hebben op de 
samenstelling van het lithisch materiaal. Het materiaal afkomstig van deze sites is ook vaak 
niet homogeen. Dit alles heeft duidelijk een grote inwerking op de analyse die hier uitgevoerd 
wordt. Contexten die niet homogeen zijn, zorgen namelijk voor een vertekend beeld van de 
typologische samenstelling. Daar deze elementen jammer genoeg niet meer ongedaan 
gemaakt kunnen worden, werd besloten om de sites op te delen in verscheidene klassen81

Hoewel ik tijdens de eigenlijke analyse het materiaal per site zal vergelijken, zonder rekening 
te houden met mogelijke verstoringen (het is namelijk vaak niet mogelijk te achterhalen 
welke artefacten daadwerkelijk tot de site en dezelfde periode behoorden), dient men deze 
onderverdeling in wel gedachten te houden. 

, die 
de graad van verstoring en ‘accuraatheid’ van de lithische samenstelling (homogeen, lichtjes 
vermengd, volledig vermengd) weergeven. Aangezien van de oppervlaktesites niet veel 
geweten is over de graad van verstoring, zal deze onderverdeling enkel voor de (deels) 
opgegraven sites worden uitgevoerd. Men dient er voor de oppervlaktesites het best van uit te 
gaan dat deze contexten slechts weinig homogeen zijn. 

 

                                                 
80 Er dient vermeld te worden dat de chips niet in de analyse zullen worden opgenomen. Op de sites werden 
namelijk verschillende opgravingtechnieken aangewend (met de hand inzamelen, droog zeven, nat zeven…), wat 
het beeld van de artefactensamenstelling beïnvloed heeft. Tevens varieert de gebruikte maaswijdte te sterk, 
waardoor we een vertekend beeld krijgen van het aandeel aan zeer kleine artefacten (< 1cm) op de vindplaatsen. 
81 Aan de hand van de onderverdeling en selectiecriteria van Crombé P., 1996, p. 395. 
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- Klasse 1: onder deze categorie worden alle vindplaatsen gerekend, die een homogene 
samenstelling hebben. Het betreft tevens sites, waarvan het in situ materiaal en 
materiaal afkomstig van secundaire contexten niet samen werd gebracht. 
Sites: Neerharen –De Kip, Verrebroek –Ambachtelijke Zone, Verrebroek –Dok, 
Helchteren –Sonnisse Heide 2. 

- Klasse 2: hieronder worden de sites gerekend, waarvan de vermenging (tamelijk) 
beperkt is gebleven. Onder deze categorie vallen tevens de sites, die per opgegraven 
sector in plaats van duidelijk aflijnbare concentratie werden opgegraven en besproken. 
Sites: Dilsen –Dilserheide, Flobecq –Pottelberg, Hergenrath, Kruishoutem –
Kerkakkers, Oeudeghien –Barbeyinfossé, Oostwinkel –Mostmolen, Opglabeek –
Ruiterskuil, Oudenaarde –Donk (V/ L), Schulen I, Schulen II, Weelde –Paardsdrank. 

- Klasse 3: onder deze groep worden alle sites gerekend, waarvan de homogeniteit 
onduidelijk is, evenals sites waarvan men kan bevestigen dat ze volledig verstoord 
zijn. 
Sites: Abri du Pape, Brecht –Moordenaarsven, Brecht –Thomas Heyveld, Donk, Donk 
–Oud Kerkhof, Kelmis –Brenn Hag, Opgrimbie –Onder de Berg, Schulen III, Schulen 
IV, Ursel –’t Konijntje, Vinderhoute –Molenbrug, , Zonhoven –De Holsteen, 
Zonhoven –De Wijvenheide “Bolderdal”. 

 
 
2. Enkele belangrijke opmerkingen 
 
2.1. In verband met de sites 
 
Voordat de analyse wordt aangevat, dienen eerst nog enkele zaken te worden opgemerkt. Ten 
eerste moet vermeld worden dat de sites Lembeke –Singel en Sinaai –Einde zowel in het 
Vroeg- en/of Midden –Mesolithicum kunnen worden geplaatst. Daar de toeschrijving tot een 
bepaalde periode voorlopig onduidelijk blijft, werd ervoor geopteerd om beide sites zowel 
met de Vroege, als met de Midden –Mesolithische sites te analyseren. Aan de hand hiervan 
hopen we meer duidelijkheid te kunnen scheppen betreffende de precieze positionering van 
deze vindplaatsen.  
Daarnaast dient ook vermeld te worden dat de 3 sites van Ursel –Wagenmakersbeek op zeer 
korte afstand van elkaar aangetroffen werden. Het is daarom zeer aannemelijk dat de sites in 
feite tot één en dezelfde vindplaats behoren. Daar we hier met oppervlaktesites te maken 
hebben, kon dergelijke vaststelling nog niet bevestigd worden. Het feit dat de 3 eenheden 
waarschijnlijk tot dezelfde site behoren, zou wel enkele discrepanties verklaren. Daarom werd 
er voor geopteerd om naast de individuele analyse van de sites tevens een totaal te maken van 
het materiaal afkomstig van de drie eenheden. Aan de hand hiervan hopen we een duidelijker 
beeld te scheppen van de reële lithische samenstelling van deze eenheid. Verder moet nog 
vermeld worden dat van 2 opgegraven sites, meer bepaald Verrebroek –Ambachtelijke Zone 
en Remouchamps –Station Leduc bepaalde aspecten niet volledig belicht konden worden. De 
bespreking van de algemene artefactensamenstelling van Remouchamps –Station Leduc is in 
het opgravingrapport namelijk zeer beperkt, waardoor een aantal gegevens niet kunnen 
gepreciseerd worden. Zo wordt het aandeel van (micro)klingen en afslagen op deze site samen 
gerekend. Onder de grote categorie ‘varia’ bevinden zich wat door de onderzoekers 
omschreven wordt als ‘ander debitagemateriaal’. Wat dit precies inhoudt, wordt niet vermeld, 
maar ik ga ervan uit dat deze categorie een groot aantal chips bevat. Daarom heb ik besloten 
deze groep artefacten niet in de bespreking op te nemen. Men moet wel duidelijk rekening 
houden met deze elementen bij het lezen van de analyse. Ten slotte wordt van de site 
Verrebroek –Ambachtelijke Zone enkel de werktuigensamenstelling besproken. In het 
gepubliceerde werk wordt namelijk geen algemeen overzicht weergegeven van de lithische 
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samenstelling. De vondsten worden allemaal apart besproken (6741 in totaal). Gezien het 
tijdsgebrek was het niet mogelijk om zelf een overzichtstabel van alle vondsten te maken.  
 
2.2. In verband met de gebruikte terminologie en de onderverdeling 
 
In verband met de gebruikte terminologie dient vermeld te worden, dat onder de categorie 
‘varia’ alle werktuigen worden gerekend, die niet onder één van de besproken groepen 
konden worden ondergebracht. Deze categorie bevat werktuigen, die slechts weinig frequent 
voorkomen op de sites. Hieronder worden onder andere de pièces esquillées en de pièces 
emoussées gerekend. Onder de categorie ‘onbepaalde werktuigen’ ten slotte bevinden zich 
zowel volledige werktuigen, die bijvoorbeeld door verbranding onherkenbaar geworden zijn, 
evenals een groot aantal werktuigfragmenten. Er werd ervoor geopteerd om deze 2 groepen 
samen te brengen, vermits het onderscheid in de opgravingverslagen vaak niet duidelijk wordt 
gepreciseerd. Men dient dus rekening te houden met het feit dat zich onder deze categorie een 
zeer groot aantal fragmenten bevinden, wat enigszins een vertekend beeld kan geven. Daarom 
wordt deze groep werktuigen tijdens de analyse buiten beschouwing gelaten. Dit is tevens het 
geval voor de ‘onbepaalde microlieten’. Deze groep wordt ook niet behandeld. 
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2 ANALYSE VAN DE (DEELS) OPGEGRAVEN SITES 
 

2.1 Vroeg –Mesolithicum 
2.1.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling 

2.1.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Het aandeel van de kernen ligt op de diverse sites ongeveer in dezelfde lijn (meestal tussen 
0,50% en 3%). Op een aantal vindplaatsen zijn echter duidelijke pieken merkbaar. Dit is het 
geval te Oostwinkel –Mostmolen (4,69%), Ursel –’t Konijntje (6,51%), Verrebroek –CII1 
(5,66%), Verrebroek –CII2 (4,66%), Verrebroek –CXII (7,41%), Vinderhoute –Molenbrug 
(4,28%) en Abri du Pape –Laag 21 en 22 (4,29%). Op deze vindplaatsen loopt het aandeel van 
de kernen op tot meer dan 4% en in sommige gevallen zelfs tot bijna 7,5%.  
Ook op intrasite niveau kunnen enkele variaties vastgesteld worden. De discrepanties zijn onder 
meer te Abri du Pape zichtbaar. Hier is een klein verschil waarneembaar tussen de jongste en 
oudere lagen. De schommelingen zijn vooral duidelijk binnen de concentraties van Verrebroek, 
waar het verschil soms oploopt tot 7%. 
Wat de verfrissingproducten betreft, zijn ook enkele variaties zichtbaar. De frequentie van 
verfrissingproducten ligt onder meer te Donk –Oud Kerkhof (rond 4,50% in beide eenheden), 
Brenn Hag (6,27%) en Verrebroek –CIII (4,44%) aan de hoge kant. Op de overige vindplaatsen 
ligt de frequentie van het verfrissingmateriaal meestal onder 3%. 

2.1.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
Binnen de categorie van de afslagen kan men ook enkele schommelingen waarnemen. Het 
aandeel van de afslagen ligt op de meeste sites tussen 40% en 55% (soms tot 60%). Er zijn 
echter een aantal duidelijke pieken aanwezig, meer bepaald te Donk –DOK 1 (66,31%), 
Hergenrath (81,01%), Verrebroek –CII2 (71,93%), Vinderhoute –Molenbrug (67,93%) en 
Zonhoven –De Holsteen (65,63%). Op deze vindplaatsen loopt het percentage aan afslagen op 
tot 65% en meer. In Neerharen (32,69%) zijn de afslagen enigszins ondervertegenwoordigd in 
vergelijking met de andere vindplaatsen. Op intrasite niveau zijn geen opmerkelijke verschillen 
zichtbaar. Enkel te Verrebroek –Dok kan men enkele variaties tussen de diverse eenheden 
waarnemen, meer bepaald in eenheid CV3 (28,95%), waar het aantal afslagen aan de lage kant 
ligt en in CII2 (71,93%), waar het percentage zich boven het gemiddelde bevindt.  
Onder de (micro)klingen kan men ook een aantal discrepanties opmerken. Het aandeel van de 
(micro)klingen schommelt tussen minimaal 11,03% te Hergenrath en maximaal 49,17% te Abri 
du Pape –Laag 20. Gemiddeld ligt het aantal (micro)klingen echter tussen 20% en 35%. In 
tegenstelling tot de afslagen, zijn binnen de categorie van de (micro)klingen wel variaties op 
intrasite niveau merkbaar. Dit uit zich onder andere te Donk –Oud Kerkhof, waar een verschil 
van 14% waarneembaar is tussen de 2 eenheden. In Oudenaarde –Donk vallen de verschillen te 
relativeren (tussen 19,53% en 25,11%). In Schulen is er ook geen al te sterk onderscheid 
merkbaar tussen de concentraties. In Verrebroek –Dok kan men echter wel een aantal duidelijke 
variaties opmerken. In eenheid CII2 (14,16%) en vooral eenheid CVIII (12,86%) ligt het aantal 
(micro)klingen zeer laag in vergelijking met de overige concentraties. In eenheid CIX (40,89%) 
en CXIII (44,90%) ligt het percentage boven het gemiddelde. Ten slotte valt een verschil van 
ongeveer 10% vast te stellen tussen de 2 lagen van Abri du Pape. 
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2.1.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Brokstukken ontbreken op de meeste sites. Op andere vindplaatsen, zoals Donk –Oud Kerkhof, 
Oostwinkel Mostmolen, Oudenaarde –Donk, Verrebroek –CIII, CIV, CVIII en vooral CV3 
komen ze veelvuldig voor (> 5%). Vooral te Verrebroek –CV3 (39,47%) is de hoeveelheid 
brokstukken zeer opmerkelijk. De frequentie ligt hier ver boven het gemiddelde van de overige 
sites, waar het percentage meestal onder 10% ligt. 
Kloppers, stekerafslagen en kerfresten zijn op alle vindplaatsen slechts beperkt aanwezig en 
ontbreken in vele gevallen. Hun percentage ligt overal onder de 2% en vaak onder 0,50%. 

2.1.1.4 Werktuigen 
 
Binnen de verdeling van de werktuigen zijn eveneens variaties zichtbaar. Gemiddeld ligt het 
aantal werktuigen tussen 5% en 10%. Er zijn echter een aantal uitzonderingen merkbaar, waar 
het aandeel van de werktuigen extreem laag is. Dit is onder andere het geval te Opgrimbie –
Onder de Berg (0,73%), Verrebroek –CIII (2,22%), Verrebroek –CV1 (2,35%), Verrebroek –
CV2 (0,79%) en Abri du Pape (voornamelijk laag 20). Op deze vindplaatsen spelen de 
werktuigen duidelijk een ondergeschikte rol. In het geval van Opgrimbie en Verrebroek –CV2 
ontbreken ze bijna volledig.  
Ook binnen de sites zelf zijn een aantal variaties waarneembaar, meer bepaald te Donk –Oud 
Kerkhof (5,83% en 9,09%). Het verschil is hier echter nog beperkt. Te Oudenaarde –Donk is 
een duidelijker onderscheid mogelijk tussen de concentraties enerzijds (ongeveer 4%) en de 
zones gelegen buiten de concentraties anderzijds (9,49%). Te Schulen zijn de verschillen 
minder frappant. Hier schommelt de frequentie van de werktuigen in alle eenheden tussen 7% 
en 10%. Te Verrebroek –Dok zijn wel grote schommelingen zichtbaar. Op deze site bevindt 
zich de eenheid met het op één na laagste werktuigenpercentage (0,79%), evenals de 
concentratie met de meeste werktuigen (12,24%). In Abri du Pape is het aandeel van de 
werktuigen in beide lagen beperkt (< 2,50%). 

2.1.1.5 Varia  
 
Ten slotte moet nog vermeldt worden dat te Opgrimbie een zeer groot aantal artefacten onder 
de categorie ‘varia’ werd geplaatst. Het betreft vooral onbepaalde silexfragmenten. Ook te 
Ursel –‘t Konijntje werd ongeveer 11% van het materiaal onder de categorie ‘varia’ geplaatst. 
Het is echter niet duidelijk wat hieronder valt.  

2.1.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Op de meeste Vroeg –Mesolithische sites zijn geen al te sterke variaties merkbaar binnen het 
algemene artefactenbestand. Toch kunnen enkele algemene conclusies getrokken worden: 
 
Kernen zijn over het algemeen slechts beperkt aanwezig (0,50 -3%). Dit is tevens het geval 
voor de verfrissingproducten (< 3%). Afslagen komen daarentegen frequenter voor (40 -55%) 
en vormen op de meeste sites de belangrijkste debitageproducten. Het aandeel van de 
(micro)klingen is tevens belangrijk, maar ligt meestal toch opmerkelijk lager (20 -35%). 
Brokstukken komen normaliter slechts gering voor (< 5%) en ontbreken zelfs op de meeste 
sites. Dit is tevens het geval voor de kloppers, stekerafslagen en kerfresten. Ten slotte ligt het 
aandeel van de werktuigen gemiddeld tussen 5% en 10%. 
Enkele sites vallen echter op als gevolg van een extreem hoog of laag aantal artefactentypes: dit 
is onder meer het geval te Ursel –’t Konijntje, Oostwinkel –Mostmolen, Abri du Pape, 
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Vinderhoute Molenbrug, Hergenrath, Kelmis –Brenn Hag, Opgrimbie –Onder de Berg en 
diverse eenheden te Verrebroek –Dok. 
 
Te Ursel –‘t Konijntje (6,51%) ligt het aantal kernen ver boven het gemiddelde. Dit is tevens 
het geval te Verrebroek –Dok CXII (7,41%). Een aantal andere sites, waaronder Abri du Pape –
Laag 21 en 22, Oostwinkel –Mostmolen, Vinderhoute Molenbrug en Verrebroek –Dok CII1 en 
CII2 kenmerken zich tevens door een verhoogd aantal kernen.  
Het hoge aantal kernen te Ursel –’t Konijntje kan verklaard worden door de inferieure kwaliteit 
van sommige silexknollen en de beperkte afmetingen van de vuursteen. Dergelijke knollen zijn 
heel moeilijk te debiteren en werden daarom vaak niet volledig opgebruikt. Te Ursel werden 
echter ook andere, meer kwaliteitsvolle silexvarianten aangewend. De site bevindt zich 
bovendien in de onmiddellijke nabijheid van silexbronnen, waardoor men niet spaarzaam 
diende om te gaan met het materiaal. Er kunnen dus 2 mogelijk redenen verschaft worden voor 
het grote aantal kernen te Ursel. Enerzijds vormen de inferieure en kleine silexknollen een 
moeilijk te debiteren materie, waardoor er vaak nood was aan nieuwe knollen. Anderzijds 
bevindt de site zich vlakbij een silexbron, waardoor men minder geneigd was om de kernen 
volledig op te gebruiken. 
 
De iets hoger frequentie aan kernen te Oostwinkel –Mostmolen kan rechtstreeks in verband 
gebracht worden met de fysische toestand van de vuursteenknollen. Het merendeel van de 
vuursteen was afkomstig uit de directe omgeving van de site, meer bepaald uit de streek 
rondom de cuesta van Zomergem, een gebied waar veel natuurlijke bronnen aanwezig zijn. De 
knollen vertoonden echter duidelijke vorstinwerkingen, prior aan de debitage. Dergelijke 
fysische verwering bemoeilijkt zeer sterk de bewerking van de vuursteen en zorgde er voor dat 
de prehistorische mens de kernen slechts beperkt kon debiteren (slechts enkele afslagen voordat 
de kern onbruikbaar werd). Dit impliceert natuurlijk dat er meer kernen nodig waren dan 
normaal om artefacten en werktuigen te kunnen produceren. Het feit dat de site zich in de 
onmiddellijke nabijheid van een silexbron bevond, zorgde bovendien voor een continue aanvoer 
van de primaire bronnen. 
 
De verhoogde aanwezigheid van kernen binnen sommige eenheden in Verrebroek –Dok (CXII, 
CII1 en CII2) kan mogelijk aan de hand van een functionele oorzaak verklaard worden. De sites 
waar een groot aantal kernen aanwezig zijn, behoren allemaal tot een bepaald type82

 

 
concentraties, dat gekenmerkt wordt door een brede waaier aan activiteiten en artefacten. Deze 
eenheden worden geïnterpreteerd als domestieke plaatsen, waar alle levensnoodzakelijke 
werkzaamheden werden uitgevoerd. De eenheden met het verhoogde aantal kernen vormen 
mogelijk de debitageplaatsen van de site. Het grote aantal ongeretoucheerde afslagen binnen 
eenheid CII2 wijst in deze richting. De eerder inferieure kwaliteit van de gebruikte silexsoort en 
de sterke inwerking van vorst op de knollen verklaart de verhoogde aanwezigheid van de 
kernen binnen deze eenheden. Zoals hierboven aangehaald, zijn knollen met sterke 
vorstverwering zeer moeilijk te bewerken. De sterke aanwezigheid aan kernen binnen eenheid 
CII1 kan op haar beurt verklaard worden door het feit dat dit de enige concentratie is op de site 
waar Wommersomkwartsiet werd bewerkt. In totaal werden ongeveer 163 artefacten uit deze 
materie aangetroffen. Voor het vervaardigen van dergelijk aantal vondsten heeft men natuurlijk 
een groot aantal kernen nodig. En vermits deze artefacten enkel binnen eenheid CII1 
gefabriceerd werden, is het logisch dat men hier een groot aantal kernen aantreft. 

De hoge frequentie aan kernen te Abri du Pape –Laag 21 en 22 kan opnieuw verklaard worden 
door de minderwaardige kwaliteit van de silex. In tegenstelling tot de jongere periode (laag 20) 

                                                 
82 Naar Crombé P. 1998, p.52. 
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werd tijdens de oudste fase van het Mesolithicum voornamelijk gebruik gemaakt van inferieure 
silexsoorten. Dergelijke types materiaal zijn, zoals eerder vermeld, moeilijk te debiteren. Het 
iets lagere aantal kernen in laag 20 kan verklaard worden door het feit dat een deel van de 
knollen nabij de silexbron zelf werden voorbereid, waarna enkel grote afslagen werden 
meegenomen naar de site. De aanwezigheid van cortexresten op het kleine debitagemateriaal en 
de totale afwezigheid van corticale resten op de grote debitageproducten wijst er op dat de 
kleine artefacten op de site zelf werden gedebiteerd, terwijl de grote artefacten elders werden 
afgeslagen. Tijdens de oudere periode werd de debitage volledig op de site zelf verricht.  
 
Ten slotte kan de grote aanwezigheid van kernen te Vinderhoute –Molenbrug, evenals bij 
verscheidene andere sites verklaard worden door deze inferieure kwaliteit van de gebruikte 
silex, wat frequente debitage van de knol verhinderde. 
 
De site Kelmis –Brenn Hag valt op binnen de assemblage als gevolg van het zeer groot aantal 
verfrissingproducten. Het aandeel van de kernen ligt evenwel goed binnen het gemiddelde. 
Nochtans werd tijdens de opgraving van deze vindplaats duidelijk dat de gebruikte silexknollen 
zeer klein waren en een onregelmatige morfologie hadden. De kleine afmetingen van de knollen 
kon afgeleid worden uit de beperkte dimensies van de (micro)klingen, evenals de voorkeur voor 
kernflankafslagen onder de verfrissingproducten. De beperkte afmetingen van de knollen 
bemoeilijkte de debitage dusdanig, dat een regelmatige verfrissing van het slagvlak nodig was. 
In tegenstelling tot bovenvermelde sites, ligt Kelmis –Brenn Hag niet in de onmiddellijke 
nabijheid van een silexbron. Hierdoor werd men ‘verplicht’ de kernen optimaal te gebruiken. 
Dit resulteerde in het hoge aantal verfrissingproducten.  
 
Te Hergenrath ligt de frequentie van de afslagen heel ver boven het gemiddelde. Dit is tevens 
het geval te Verrebroek –Dok CII2. Binnen deze eenheid bevonden zich tevens een hoog aantal 
kernen. Te Neerharen –De Kip ligt het aantal afslagen te laag (32,69%).  
Het zeer grote aantal ongeretoucheerde afslagen te Hergenrath kan verklaard worden door het 
feit dat de debitage sterk gericht was op de productie van klingen. De talrijke klingnegatieven 
op de kernen wijzen hierop. Het merendeel van de (micro)klingen werd echter aangewend om 
werktuigen te vervaardigen. Hierdoor krijgen we een vertekend beeld van de verhouding 
ongeretoucheerde afslagen-(micro)klingen. 
 
De lage frequentie van afslagen te Neerharen –De Kip is het gevolg van de niet –lokale 
debitage van de kernen. Het merendeel van de silexknollen had grote afmetingen en werd 
ingezameld in de nabijgelegen krijtterrassen, op enkele tientallen kilometers van de site. 
Refitting heeft aangetoond dat de knollen, voordat ze meegebracht werden naar de nederzetting, 
eerst ter plaatse werden voorbereid door het verwijderen van grote afslagen. Het feit dat op de 
site vooral bewerkte knollen binnengebracht werden, verklaard de lage frequentie aan afslagen. 
De grote afmetingen van de knollen rechtvaardigen de keuze voor een voorbereiding op de 
herkomstbron zelf. Het voorbereiden van de knollen beperkte enigszins het gewicht van de 
grondstof en vergemakkelijkte het transport.  
 
Een ander opmerkelijk element is het zeer hoge aantal brokstukken dat werd aangetroffen te 
Verrebroek –Dok CV3. De brokstukken vormen meer dan 1/3 van het totaal aan artefacten. 
Dergelijke percentages zijn extreem hoog, zeker wanneer men rekening houdt met het feit dat 
de brokstukken op de meeste sites slechts in beperkte mate aanwezig zijn of vaak zelfs volledig 
ontbreken. Eenheid CV3 behoort echter tot een type concentraties, dat gekenmerkt wordt door 
een hoog aantal verbrande artefacten en lage percentages aan werktuigen. Men zou het hoge 
aantal brokstukken mogelijk kunnen verbinden met de aanwezigheid van een haard. De 
inwerking van het vuur op het lithisch materiaal zou de aanwezigheid van de brokstukken 
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(versplintering van de gesteentes als gevolg van de hoge temperaturen) enigszins kunnen 
verklaren. Er werd echter geen haard aangetroffen binnen deze eenheid. Een andere mogelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat eenheid CV3 gebruikt werd als een soort dumpingzone, waarbij 
al het materiaal dat men niet meer kon gebruiken hier werd achtergelaten. De aanwezigheid van 
brokstukken en verbrand en dus onbruikbaar materiaal past binnen dit beeld. De lage frequentie 
werktuigen kan hierdoor ook verklaard worden. 
 
Ten slotte dienen de vindplaatsen Opgrimbie –Onder de Berg en Verrebroek –Dok CV2 
vermeld te worden. Binnen deze sites werd een abnormaal laag aantal werktuigen aangetroffen 
in vergelijking met de overige Vroeg –Mesolithische vindplaatsen. Ook te Verrebroek –Dok 
CIII, CV1 en Abri du Pape ligt het aandeel van de werktuigen aan de lage kant. Het zeer lage 
percentage werktuigen te Opgrimbie kan mogelijk verklaard worden door de specifieke functie 
van deze vindplaats. Recent wordt Opgrimbie namelijk geïnterpreteerd als een 
vuursteenverzamelkamp of een ‘raw material procurement site’. Dergelijke sites waren volledig 
gericht op het inzamelen van vuursteen en het bewerken van het materiaal tot (on)afgewerkte 
producten, die vervolgens naar een ander kamp werden gebracht. De lokalisatie van de site in 
de directe nabijheid van een vuursteenrijk gebied, meer bepaald nabij de terrassen van Eisden –
Lanklaar, evenals de grote hoeveelheid debitageproducten, vuursteenmateriaal en het totaal 
ontbreken van structurele aspecten wijzen op de bijzondere functie van de site. Deze vindplaats 
kenmerkt zich verder door de aanwezigheid van een zeer groot aantal onbepaalde silex- en 
vorstafslagen. Het hoge aantal vorstafslagen kan gemakkelijk gerelateerd worden met de 
silexknollen. Deze knollen vertonen namelijk talrijke sporen van vorstinwerking, anterieur aan 
de debitage. Dergelijke onzuiverheden bemoeilijkten sterk de bewerking van de knollen en 
zorgden voor de afslag van allerlei onregelmatige vorst- en silexfragmenten, die niet verder 
konden bewerkt worden.  
 
De lage percentages werktuigen te Verrebroek –Dok CV2 kan ook verklaard worden door de 
heel specifieke functie van deze concentratie. De aanwezigheid van een haard, evenals het feit 
dat deze concentratie zich in de onmiddellijke nabijheid van een brandvlek bevond, wijst er 
mogelijk op dat CV2 gebruikt werd als een plaats om te roosteren. Het feit dat binnen deze 
eenheid verbrande hazelnootschelpen werden ingezameld, duidt er eventueel op dat dit de zone 
was waar men organisch materiaal roosterde voor consumptie.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat tijdens het Vroege Mesolithicum duidelijk verscheidene 
types nederzettingen aanwezig waren. Het grootste aantal vindplaatsen vertoont een zeer 
gediversifieerde samenstelling en kan mogelijk als domestieke site beschouwd worden. Enkele 
sites vallen echter op door de specifieke aan- of afwezigheid van een bepaald type artefacten. 
Dergelijke vindplaatsen worden het best geïnterpreteerd als special purpose sites. Aan de hand 
van de algemene artefactensamenstelling kunnen we tijdens het Vroege Mesolithicum dus 
onder andere een raw material procurement site, een roasting place en verscheidene domestieke 
vindplaatsen onderscheiden. We zullen in het volgende deel analyseren of deze types 
nederzettingen tijdens de daaropvolgende periodes nog te onderscheiden zijn en of deze 
diversiteit ook in de werktuigenassemblage kan waargenomen worden. 
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2.1.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling 

2.1.3.1  Schrabbers 
 
Binnen het werktuigenbestand kunnen zowel op inter- als op intrasite niveau variaties 
vastgesteld worden. Dit uit zich onder andere in de verdeling van de schrabbers. Op sommige 
vindplaatsen, meer bepaald Donk –DOK1 (33,33%), Ursel –’t Konijntje (38,10%) en 
Verrebroek –CII1 (46,09%), zijn schrabbers sterk vertegenwoordigd. Op deze sites vormen de 
schrabbers minimum 1/3 van het werktuigenbestand. Op andere vindplaatsen ligt het aantal 
schrabbers zeer laag. In enkele gevallen (Donk –DOK 2, Verrebroek –CIII, CV1, CV2, CV3, 
CVII, CVIII, CIX, CXII en CXIII) ontbreken ze volledig. Hun aandeel schommelt op de meeste 
Vroeg –Mesolithische sites echter tussen 10% en 25%. 
Er is tevens een sterk verschil merkbaar tussen de concentraties onderling. Te Donk –Oud 
Kerkhof zijn de schrabbers zeer goed vertegenwoordigd in de eerste concentratie, in 
tegenstelling tot de tweede eenheid, waar ze ontbreken. In Oudenaarde –Donk kan men ook een 
duidelijk onderscheid vaststellen. In de eerste concentratie zijn schrabbers praktisch afwezig 
(3,57%). In de tweede eenheid en de zones buiten de concentraties vormen ze wel een 
belangrijke groep (respectievelijk 28,57% en 19,23%). In Schulen II en in mindere mate in 
Schulen IV komen schrabbers slechts beperkt voor. In de andere 2 eenheden ligt hun aandeel 
goed binnen het gemiddelde. Te Verrebroek –Dok zijn ook een aantal zeer duidelijke 
verschillen merkbaar tussen de concentraties onderling. Schrabbers ontbreken volledig binnen 9 
van de 16 eenheden. In de andere concentraties vormen ze wel een zeer belangrijke of, in het 
geval van eenheid CII1, de belangrijkste werktuigengroep. Ten slotte is ook in Abri du Pape 
een duidelijk verschil merkbaar tussen de 2 lagen. In de oudste lagen (21 en 22) vormen de 
schrabbers slechts een kleine groep werktuigen (6,25%). Tijdens de daaropvolgende periode 
(laag 20) is het belang van de schrabbers duidelijk gestegen. Hier vormen ze ongeveer ¼ van 
het volledige werktuigenbestand. 

2.1.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Zoals bij de schrabbers, kan bij de geretoucheerde afslagen een grote diversiteit vastgesteld 
worden. Geretoucheerde afslagen domineren vooral te Donk –DOK1 (37,04%), Opgrimbie 
(35,71%), Oudenaarde – Concentratie 1 (35,71%), Schulen II (34,48%) en Verrebroek –CV3 
(50%). Op de overige vindplaatsen ligt hun aantal beduidend lager. Meestal ligt het aandeel van 
de geretoucheerde afslagen onder de 20% en op verscheidene sites nog veel lager (< 5%). Op 
intrasite niveau kunnen opnieuw een aantal duidelijke variaties vastgesteld worden, meer 
bepaald te Donk –Oud Kerkhof. Hier ontbreken de geretoucheerde afslagen volledig in 
concentratie 2, terwijl ze in concentratie 1 een groot deel van het werktuigenbestand voor hun 
rekening nemen (37,04%). In Oudenaarde –Donk zijn geretoucheerde afslagen zeer goed 
vertegenwoordigd binnen concentratie 1. In concentratie 2 ontbreken ze echter en in de zones 
buiten de concentraties zijn ze ook slechts matig aanwezig. In Schulen is ook een kleine variatie 
merkbaar, weliswaar minder geprononceerd dan bij de voorgaande sites. In Schulen II ligt het 
aantal geretoucheerde afslagen boven het gemiddelde (34,48%). Op de overige eenheden 
schommelt hun aantal tussen 17% en 21%. Binnen Verrebroek –Dok kunnen ten slotte ook 
enkele variaties vastgesteld worden. Op 7 van de 16 eenheden zijn geen geretoucheerde 
afslagen aanwezig. In verscheidene andere concentraties vormen ze slechts een beperkt aandeel 
van het werktuigenbestand (< 5%). Binnen sommige eenheden zijn ze echter veel beter 
vertegenwoordigd ( > 15%). Ten slotte is ook te Abri du Pape een duidelijk onderscheid 
mogelijk tussen de 2 lagen. In de jongste lagen vormen de geretoucheerde afslagen ongeveer ¼ 
van de werktuigen. In de oudere lagen zijn ze beperkt aanwezig. 
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Het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen ligt op de meeste sites onder de 20%. In 
Donk –DOK 2 (50%), Schulen I (30,82%), Schulen IV (32,5%), Ursel –Konijntje (28,57%), 
Verrebroek –CV1 (50%), Verrebroek –CV2 (100%), Verrebroek –CVIII (33,33%), Verrebroek 
–CXII (50%) en Abri du Pape (42% en 62%) vormen ze duidelijk een belangrijke categorie 
werktuigen en ligt hun aandeel sterk boven dat van de overige vindplaatsen.  
Er is echter ook op intrasite niveau een onderscheid merkbaar. In Donk –Oud Kerkhof vormen 
de geretoucheerde (micro)klingen de helft van het werktuigenbestand in concentratie 2. In 
concentratie 1 zijn ze veel beperkter aanwezig (14,81%). In Oudenaarde –Donk is ook een 
verschil waarneembaar. Geretoucheerde (micro)klingen zijn er enkel aanwezig in concentratie 
1, weliswaar beperkt (10,71%). In Schulen is de variatie enigszins beperkter. In Schulen I en IV 
ligt het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen aan de hoge kant (> 30%). In Schulen II 
(24,14%) is dit al iets beperkter. Het verschil is echter het duidelijkst in Schulen III (19,62%). 
Binnen de site van Verrebroek –Dok is de variatie opnieuw het sterkst. Geretoucheerde 
(micro)klingen zijn volledig afwezig in 5 van de 16 eenheden. Binnen de eenheden waar deze 
werktuigen wel aanwezig zijn, is nog steeds een grote diversiteit zichtbaar. In sommige 
concentraties beperkt het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen zich tot 15% en 
minder. Binnen andere eenheden loopt dit aandeel echter op tot 50% en in één enkel geval zelfs 
tot 100%.  

2.1.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en bekken zijn op de meeste sites slechts gering aanwezig (< 2%) en ontbreken vaak 
volledig. Er zijn echter een aantal duidelijke pieken merkbaar, onder meer te Ursel –Konijntje 
(4,76%), Vinderhoute –Molenbrug (5,50%) en vooral te Verrebroek –CII2 (14,58%), waar deze 
werktuigen tamelijk frequent zijn. Vooral op de laatste site stijgt het aantal bekken en boren 
zeer sterk boven wat we gewoon zijn. 
Binnen de categorie van de stekers zijn ook sterke variaties vast te stellen tussen de diverse 
vindplaatsen. Deze werktuigengroep is te Donk (12,5%), Donk –DOK 2 (50%), Hergenrath 
(16,51%), Oostwinkel –Mostmolen (21%), Verrebroek –CI (17,65%), Verrebroek –CVI 
(20,25%), Verrebroek –CVIII (16,67%) en Zonhoven –De Holsteen (14,29%) zeer goed 
vertegenwoordigd. Op de andere vindplaatsen ligt hun aandeel onder de 10% en vaak lager.  

2.1.3.4 Microlieten en spitsen 
 
Microlieten vormen op bijna alle vindplaatsen een zeer belangrijke werktuigencategorie. Op 
enkele sites, meer bepaald Donk –DOK2, Verrebroek –CV2, Verrebroek –CV3 en Abri du Pape 
–Laag 20 ontbreken ze echter. Op andere sites, namelijk Donk (54,55%), Oudenaarde -buiten 
concentraties (50%) en 9 eenheden te Verrebroek –Dok, zijn de microlieten heel sterk 
vertegenwoordigd. Hier vormen ze meer dan de helft van het werktuigenbestand. Op de overige 
vindplaatsen ligt hun aandeel meestal tussen 25% en 40%.  
Ten slotte zijn binnen de verschillende concentraties van dezelfde site ook enkele verschillen 
zichtbaar. In Donk –DOK2 ontbreken de microlieten. In DOK1 zijn ze wel aanwezig. Hun 
aandeel blijft evenwel ook hier beperkt. In Oudenaarde –Donk is er vooral een sterk verschil 
merkbaar tussen concentratie 1 en de zones buiten de concentraties enerzijds en concentratie 2 
anderzijds. Binnen de laatste eenheid ligt het aantal microlieten sterk onder het gemiddelde en 
de hoeveelheid microlieten op de rest van de site. Te Schulen is het verschil minder duidelijk. 
Op de 4 eenheden ligt het aandeel van de microlieten tussen 23% en 29%. In Verrebroek –Dok 
is er wel een onderscheid merkbaar. Op 2 eenheden ontbreken de microlieten volledig. Binnen 
andere concentraties (9 eenheden met meer dan 50% microlieten) vormen de microlieten echter 
de voornaamste werktuigengroep. 
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Binnen de samenstelling van de microlieten kan men tevens een onderscheid waarnemen tussen 
de verschillende sites enerzijds en binnen de vindplaatsen zelf anderzijds: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen op de meeste sites een belangrijke en vaak zelfs 
de belangrijkste microlietengroep. Deze werktuigen zijn onder meer te Neerharen (72,92%), 
Oostwinkel –Mostmolen (56,52%), Opgrimbie (50%), Oudenaarde –Concentratie 1 (80%), 
Schulen I (65%), Schulen IV (80%), 3 eenheden te Verrebroek –Dok en Zonhoven (50%) 
dominant aanwezig. Op andere sites, meer bepaald te Oudenaarde –Concentratie 2, Ursel –
Konijntje, 4 eenheden te Verrebroek –Dok en Abri du Pape, zijn de spitsen met niet –
geretoucheerde basis afwezig, vaak ten voordele van andere typen microlieten. 
Binnen de sites zelf zijn ook een aantal verschillen zichtbaar. Te Donk –DOK2 ontbreken alle 
microlieten, waardoor geen vergelijking mogelijk is. In Oudenaarde kan men wel enige 
variaties opmerken. Binnen concentratie 1 vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis de 
voornaamste categorie microlieten. In de zones buiten de concentraties zijn deze microlieten 
slechts beperkt aanwezig en in concentratie 2 ontbreken ze. In Schulen is ook een licht verschil 
merkbaar. In Schulen I en IV domineren de spitsen met niet –geretoucheerde basis sterk binnen 
de assemblage (> 65%). In Schulen III ligt dit aantal al iets lager (bijna 47%). Het aantal spitsen 
met niet –geretoucheerde basis ligt vooral in Schulen III opmerkelijk lager, hoewel ze hier nog 
meer dan 1/3 van de microlieten uitmaken. Ten slotte kan men ook te Verrebroek –Dok enkele 
verschillen opmerken. Zoals hierboven vermeld ontbreken de spitsen met geretoucheerde basis 
op 4 van de 16 eenheden. Binnen 3 andere eenheden vormen ze meer dan 50% van de 
microlieten. Binnen de overige concentraties schommelt hun frequentie tussen deze twee 
extremen. 
 

- Tweepuntige microlieten 
 
Het aandeel van de tweepuntige microlieten is zeer divers. Deze werktuigen vormen vooral te 
Verrebroek –CI (55,56%), CII1 (43,75%), CIV (44,44%) en CXI (50%) een belangrijke 
categorie. Op de overige sites blijft hun aandeel meestal onder 20%. In Donk –Oud Kerkhof, 
Neerharen, Opgrimbie, Oudenaarde –Concentratie 1 en 2, Schulen I en IV, 6 eenheden te 
Verrebroek –Dok en ten slotte te Zonhoven en Abri du Pape ontbreken ze. 
Zoals uit de cijfergegevens blijkt, zijn tussen de concentraties onderling een aantal 
opmerkelijke verschillen waarneembaar. Tweepuntige microlieten zijn volledig afwezig binnen 
de 2 concentraties van Oudenaarde. In de zones buiten de concentraties vormen ze echter 
ongeveer ¼ van alle microlieten. In Schulen is er ook een duidelijk variatie. Tweepuntige 
microlieten ontbreken in Schulen I en IV. In Schulen II en III zijn ze wel aanwezig. Ze vormen 
er respectievelijk 17% en 12,5% van de microlieten. Ten slotte is er ook te Verrebroek –Dok 
een groot onderscheid mogelijk tussen de eenheden. Tweepuntige microlieten ontbreken in 6 
(CII2, CIII, CV1, CV2, CV3 en CVIII) van de 16 eenheden. In 4 (CI, CII1, CIV en CXI) andere 
eenheden vormen ze echter de belangrijkste groep microlieten.  
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 
Microklingen met afgestompte boord zijn op de meeste sites niet zo goed vertegenwoordigd (< 
15%). Op andere vindplaatsen vormen ze wel een belangrijke groep. Dit is onder meer het 
geval te Donk –Oud Kerkhof (33,33%), Oudenaarde –Zones buiten de concentraties (53,85%) 
en Zonhoven –De Holsteen (50%), waar ze meer dan 1/3 en zelfs meer dan de helft van de 
microlieten uitmaken. Deze werktuigen ontbreken echter te Hergenrath, Oudenaarde –
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Concentratie 2, Schulen IV, Ursel –Konijntje, 11 van de 16 eenheden te Verrebroek –Dok en te 
Vinderhoute –Molenbrug en Abri du Pape. 
Op intrasite niveau kunnen vooral te Oudenaarde –Donk enkele discrepanties opgemerkt 
worden. In de zones gelegen buiten de concentraties vormen de microklingen met afgestompte 
boord de voornaamste categorie. In concentratie 1 zijn ze slechts gering aanwezig (10%) en in 
concentratie 2 ontbreken ze. In Schulen kan men ook enkele verschillen opmerken. 
Microklingen met afgestompte boord zijn aanwezig te Schulen I, II en III (tussen 16,67% en 
21,88%), maar ontbreken volledig te Schulen IV, ten voordele van de spitsen met niet –
geretoucheerde basis. Ten slotte ontbreken deze werktuigen in Verrebroek –Dok op 11 van de 
16 eenheden. Op de overige eenheden zijn ze ook slechts beperkt aanwezig (< 10%). 
 

- Driehoeken 
 
Driehoeken vormen tijdens het Vroege Mesolithicum op bepaalde sites een zeer belangrijke 
categorie, meer bepaald te Donk –Oud Kerkhof (33,33%), Hergenrath (45,24%), Brenn Hag 
(40%), Opgrimbie (33,33%), Verrebroek –Ambachtelijke Zone (37,14%), 4 eenheden te 
Verrebroek –Dok (CII2, CVI, CVII en CX) en ten slotte te Abri du Pape. Op deze sites vormen 
ze meer dan 1/3 van alle microlieten. Driehoeken zijn echter afwezig te Oostwinkel –
Mostmolen, Oudenaarde –Concentratie 2, 9 eenheden te Verrebroek (CI, CIII, CIV, CV1, CV2, 
CV3, CVIII, CXI en CXIII) en te Zonhoven. 
Op het niveau van de eenheden zelf, kunnen ook een aantal variaties vastgesteld worden. In 
Oudenaarde –Donk zijn driehoeken volledig afwezig binnen concentratie 2. In de zones buiten 
de concentraties en de eerste eenheid, komen ze wel voor (respectievelijk 15,38% en 10%). In 
Schulen is ook een kleine variatie waarneembaar. In Schulen I, III en IV ligt het aantal 
driehoeken op dezelfde lijn (tussen 8% en 10%). In Schulen II ligt het aandeel iets hoger 
(16,67%). Ten slotte kon men ook te Verrebroek –Dok een aantal verschillen onderscheiden. In 
9 eenheden ontbreken deze werktuigen volledig. Binnen 4 concentraties ligt het aantal 
driehoeken echter aan de hoge kant. Ze vormen er meer dan 1/3 en soms de helft van het 
microlietenbestand.  
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 
Microlieten met vlakke retouches ontbreken op de meeste Vroeg –Mesolithische sites. Deze 
werktuigen werden enkel te Donk (10,64%), Neerharen –De Kip (2,08%), Schulen I (3,33%), 
Schulen III (3,13%), Schulen IV (10%), Verrebroek –Ambachtelijke Zone (1,43%) en eenheid 
CXI te Verrebroek –Dok (16,67%) aangetroffen. We zien dat het percentage van deze 
werktuigen beperkt blijft tot 10% en vaak zelfs niet hoger reikt dan 3%. Enkel te Verrebroek –
CXI ligt het aantal microlieten met vlakke retouches aan de hoge kant. Het aandeel van deze 
werktuigen binnen de site Schulen is tevens heel divers. Te Schulen I en III ligt het aantal 
microlieten met vlakke retouches aan de lage kant. In Schulen II ontbreken deze werktuigen. In 
Schulen IV zijn ze duidelijk frequenter. 
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 
Het aandeel van de spitsen met geretoucheerde basis is zeer variabel en verandert sterk 
naargelang de site. Er zijn een aantal duidelijke pieken merkbaar te Oudenaarde –Concentratie 
2 (100%), Ursel –Konijntje (62,50%), Verrebroek –CVIII (100%) en Abri du Pape (33,33%). 
Op de overige sites is het aantal spitsen met geretoucheerde basis veel beperkter (< 15% en 
zelfs vaak < 10%). In Donk –Oud Kerkhof, Neerharen –De Kip, Opgrimbie, Oudenaarde –
Concentratie 1 en de zones buiten de concentraties, evenals Schulen I, II en IV, 9 eenheden te 
Verrebroek –Dok en Zonhoven –De Holsteen ontbreken deze werktuigen.  
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Op intrasite niveau vallen vooral de verschillen te Oudenaarde –Donk op. Spitsen met 
geretoucheerde basis vormen het enige type microlieten in concentratie 2. Deze werktuigen 
ontbreken echter op de rest van de site. Het verschil tussen de diverse eenheden van Schulen 
blijft beperkt. Spitsen met geretoucheerde basis komen voor in Schulen III, maar hun aandeel 
blijft er minimaal (3,13%). Het verschil tussen de diverse eenheden van Verrebroek –Dok is 
tevens gering. Spitsen met geretoucheerde basis komen slechts voor op 7 van de 16 eenheden. 
Ook daar blijft hun aandeel vaak beperkt tot 10% en minder. Er is slechts 1 uitzondering 
merkbaar, meer bepaald concentratie CVIII. Hier vormen de spitsen met geretoucheerde basis 
de enige categorie microlieten. 
 

- Trapezia 
 
Hoewel we te maken hebben met Vroeg –Mesolithische sites, werden sporadisch enkele 
trapezia aangetroffen. Dit is onder meer het geval te Donk (4,26%), Schulen I (1,67%), Schulen 
II (16,67%), Schulen III (3,13%) en Verrebroek –Ambachtelijke Zone (1,43%). Zoals uit de 
cijfers kan afgeleid worden is het aandeel van de trapezia op deze vindplaatsen minimaal, 
waardoor men ervan kan uitgaan dat materiaalvermenging de reden vormt voor deze 
discrepantie. Te Schulen II ligt de hoeveelheid trapezia echter opmerkelijk hoger. Wat de 
mogelijke oorzaak hiervan kan zijn, blijft voorlopig onduidelijk. 

2.1.3.5 Montbani –klingen  
 
Montbani –klingen komen over het algemeen slechts sporadisch voor en ontbreken zelfs op de 
meeste vindplaatsen. Deze werktuigen werden enkel te Donk –DOK1 (3,7%), Neerharen –De 
Kip (1,9%), Schulen I (1,31%), Verrebroek –Ambachtelijke Zone (2,72%) en Vinderhoute –
Molenbrug (0,92%) occasioneel ingezameld. In Schulen III (5,06%) en Schulen IV (10%) ligt 
het aandeel van deze werktuigen iets hoger. Het aantal Montbani –klingen te Oudenaarde –
Donk is echter zeer opmerkelijk. Hier werden in de zones buiten de concentraties (11,54%) en 
vooral in concentratie 2 (42,86%) een grote hoeveelheid Montbani –klingen aangetroffen. Zoals 
in de grafieken kan worden vastgesteld, is er ook op intrasite niveau een onderscheid mogelijk. 
De aanwezigheid van 1 Montbani –kling te Donk –Oud Kerkhof valt te relativeren. Het verschil 
in Schulen is echter duidelijker. Hier werden in eenheid III en IV een interessante hoeveelheid 
Montbani –klingen aangetroffen, terwijl deze werktuigen op de overige eenheden volledig 
ontbreken. Het verschil is echter het duidelijkst in Oudenaarde. Montbani –klingen vormen er 
in de zones buiten de concentraties, maar vooral in concentratie 2, een belangrijk onderdeel van 
het werktuigenbestand. In concentratie 1 zijn ze echter niet aanwezig. 

2.1.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Zoals uit bovenstaand overzicht kan worden afgeleid is er tijdens het Vroege Mesolithicum 
zowel op het niveau van het artefact, als op het werktuigenniveau een duidelijke diversiteit 
merkbaar tussen de verschillende vindplaatsen en binnen de sites zelf. 
In wat hieronder volgt, zal getracht worden een interpretatie te bieden voor de verschillen in de 
werktuigensamenstelling van de diverse sites: 
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Donk    11,36         3,41         2,27       12,50         9,09              -                -           6,82       54,55    
Donk -DOK 1    33,33       37,04              -                -         14,81         3,70              -                -         11,11    
Donk -DOK 2           -                -                -         50,00       50,00              -                -                -                -      
Hergenrath    24,77         4,59         0,92       16,51       14,68              -                -                -         38,53    
Kelmis -Brenn Hag      3,67       17,43         0,92         5,50       18,35              -                -           1,83       41,28    
Neerharen -De Kip    15,24       12,38              -           0,95       23,81         1,90              -                -         45,71    
Oostwinkel    15,00         4,00              -         21,00         8,00              -           2,00              -         41,00    
Opgrimbie     25,00       35,71              -                -         10,71              -                -           3,57       25,00    
Oudenaarde -Conc. 1      3,57       35,71              -           3,57       10,71              -                -                -         42,86    
Oudenaarde -Conc. 2    28,57              -                -                -                -         42,86              -                -         14,29    
Oudenaarde -Zones    19,23         7,69         3,85              -                -         11,54              -           3,85       50,00    
Schulen I    16,39       17,70         1,31         7,21       30,82         1,31              -           1,97       23,28    
Schulen II      3,45       34,48              -         10,34       24,14              -                -                -         27,59    
Schulen III    18,99       21,52         2,53         1,90       19,62         5,06              -           1,27       29,11    
Schulen IV    12,50       17,50              -           2,50       32,50       10,00              -                -         25,00    
Ursel -'t Konijntje    38,10         2,38         4,76         4,76       28,57              -           2,38              -         19,05    
Verrebroek -AZ    10,33       21,20         2,17         3,80       19,02         2,72              -                -         39,13    
Verrebroek CI      5,88              -                -         17,65              -                -                -                -         70,59    
Verrebroek CII1    46,09         4,35         1,74         0,87         4,35              -                -                -         40,00    
Verrebroek CII2    18,75       10,42       14,58              -         10,42              -                -           2,08       31,25    
Verrebroek CIII           -                -                -                -                -                -                -                -      100,00 
Verrebroek CIV    15,15         3,03              -                -         15,15              -                -                -         54,55    
Verrebroek CV1           -                -                -                -         50,00              -                -                -         50,00    
Verrebroek CV2           -                -                -                -      100,00           -                -                -                -      
Verrebroek CV3           -         50,00              -                -                -                -                -                -                -      
Verrebroek CVI      1,27         5,06              -         20,25       18,99              -                -                -         45,57    
Verrebroek CVII           -         17,65              -                -                -                -                -                -         76,47    
Verrebroek CVIII           -                -                -         16,67       33,33              -                -                -         50,00    
Verrebroek CIX           -         11,11              -         11,11       20,00              -                -           2,22       44,44    
Verrebroek CX      9,52         2,38         2,38         4,76       19,05              -                -           2,38       54,76    
Verrebroek CXI    28,57              -                -           7,14       14,29              -                -                -         42,86    
Verrebroek CXII           -                -                -                -         50,00              -                -                -         50,00    
Verrebroek CXIII           -         16,67              -                -                -                -                -                -         66,67    
Vinderhoute     22,94       11,93         5,50         9,17       21,10         0,92              -                -         28,44    
Zonhoven    14,29       28,57              -         14,29       14,29              -                -                -         28,57    
Abri du Pape -20    25,81       25,81         3,23         3,23       41,94              -                -                -                -      
Abri du Pape -21/22      6,25       12,50              -                -         62,50              -                -                -         18,75    

Tabel 2: weergave van de belangrijkste types werktuigen per site 
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Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid is tijdens het Vroege Mesolithicum een grote 
onderlinge variabiliteit merkbaar op inter- en intrasite niveau. Het ontbreken van micro wear 
onderzoek op de meeste sites hindert enigszins een diepgaande vergelijking tussen de diverse 
vindplaatsen. Toch kunnen enkele algemene conclusies getrokken worden: 
Ten eerste zien we dat het werktuigenpercentage op de meeste vindplaatsen varieert tussen 5% 
en 10%. Ten tweede is het aandeel van de microlieten meestal constant (gem. tussen 25% en 
40/50%). Ten slotte kan opgemerkt worden dat de gemene werktuigen op de meeste sites een 
belangrijke positie innemen (meestal 50% of meer). Deze categorie werktuigen vertoont 
bovendien een zeer sterke onderlinge variabiliteit. Schrabbers spelen op de meeste vindplaatsen 
een belangrijke rol (10 -25%). Stekers zijn over het algemeen minder goed vertegenwoordigd. 
Op de meeste vindplaatsen ligt hun aandeel rond de 10% of minder. Ten slotte kunnen we 
onder de gemene werktuigen opmerken dat geretoucheerde afslagen en (micro)klingen in 
ongeveer gelijke mate voorkomen (< 20%), terwijl bekken en boren slechts weinig frequent zijn 
(< 3%). Aan de hand van deze bevindingen kunnen we de sites onderverdelen in diverse types: 
 

- Type 1: hieronder worden alle vindplaatsen gerekend waarvan het werktuigenaantal zich 
binnen het gemiddelde voor de Vroeg –Mesolithische vindplaatsen bevindt (5 -10%). 
Een bijkomend kenmerk is het belang en de grote diversiteit van de gemene werktuigen, 
evenals de sterke aanwezigheid van de microlieten. Beide groepen vormen ongeveer de 
helft van het werktuigenbestand. In verscheidene gevallen zien we echter een duidelijke 
overheersing van de gemene werktuigen. De dominante aanwezigheid en de variabiliteit 
van de gemene werktuigen wijst er op dat binnen deze vindplaatsen een zeer breed 
spectrum aan domestieke activiteiten werden uitgevoerd. Dit type vindplaatsen kan 
daarom het best geïnterpreteerd worden als een basisnederzetting of residentiële 
nederzetting, waar alle levensnoodzakelijke werkzaamheden werden uitgevoerd. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Abri du Pape, Donk, Donk –Oud Kerkhof, 
Hergenrath, Kelmis –Brenn Hag, Neerharen –De Kip, Oostwinkel –Mostmolen, 
Oudenaarde –Donk, Schulen, Ursel –’t Konijntje, Verrebroek –Dok (CI, CII1, CII2, 
CIV en CVI), Vinderhoute –Molenbrug, Zonhoven –De Holsteen. 

 
Onder dit type kan men een bijkomende onderverdeling doorvoeren. Daar schrabbers en stekers 
(en boren) enkel tijdens het Vroege Mesolithicum van groot belang zijn (men kan als het ware 
van gidsfossielen spreken), werd besloten de onderverdeling op basis van deze werktuigen door 
te voeren: 
 

⋅ Sites met een duidelijke dominantie van schrabbers: Donk –DOK1, 
Neerharen –De Kip, Opgrimbie –Onder de Berg, Oudenaarde –Concentratie 
2 en zones buiten concentraties, Schulen, Ursel –’t Konijntje, Verrebroek –
Ambachtelijke Zone, Verrebroek –CII1, CII2, CIV en Vinderhoute –
Molenbrug. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal schrabbers en stekers: Donk, Hergenrath, 

Kelmis Brenn Hag, Oostwinkel –Mostmolen, Oudenaarde –Concentratie 1, 
Zonhoven –De Holsteen. 

 
⋅ Sites met een duidelijke dominantie aan stekers: Donk –DOK2, Verrebroek –

CI en CVI. 
Zoals uit bovenstaande onderverdeling kan worden afgehaald kenmerken de meeste sites zich 
door een duidelijke dominantie aan schrabbers. Sites met een gelijklopend aantal schrabbers en 
stekers komen ook voor, maar zijn duidelijk minder frequent. Ten slotte worden slechts 
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sporadisch vindplaatsen aangetroffen waar stekers domineren in de assemblage. Er dient hier 
hoogstwaarschijnlijk een functionele oorzaak voor gezocht te worden. 
 

- Type 2: binnen deze categorie vindplaatsen ligt de frequentie van de werktuigen, evenals 
bij voorgaand type, binnen het gemiddelde voor de Vroeg –Mesolithische 
nederzettingen (5 -10%). Het werktuigenbestand bestaat hier echter quasi uitsluitend uit 
microlieten (> 70%). Het sterke overgewicht van de microlieten binnen de assemblage 
duidt op de specifieke activiteit van deze vindplaatsen. Men kan deze structuren daarom 
het best interpreteren als gespecialiseerde jacht- of viskampen. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Verrebroek –Dok (CVII)83

 
. 

- Type 3: dit type vindplaatsen kenmerkt zich door het zeer beperkte aantal werktuigen (< 
1%) en kan omschreven worden als ‘special purpose sites’. Hoewel slechts 2 sites 
kunnen toegeschreven worden aan deze groep, zijn de verschillen tussen de vindplaatsen 
sterk genoeg om een verdere onderverdeling door te voeren: 

 
 Subtype 3a: Typerend voor deze groep is de zeer grote hoeveelheden (niet 

economisch bewerkte) grondstoffen (vaak tientallen kg), die op de sites worden 
aangetroffen. De totale afwezigheid van evidente structuren, meer bepaald 
haarden, wijst erop dat het hoogstwaarschijnlijk om niet –residentiële, ‘special 
purpose’ vindplaatsen gaat. Deze kampen werden vermoedelijk bewoond door 
een groep mensen, die weg van het basiskamp trokken om in vuursteenrijke 
regio’s grondstoffen te verzamelen. Deze sites worden daarom omschreven als 
vuursteenverzamelkampen of raw material procurement sites.  
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Opgrimbie –Onder de Berg. 
 

 Subtype 3b: deze sites worden tevens gekenmerkt door een zeer laag aantal 
werktuigen (<1%). De frequentie aan verbrande artefacten ligt daarentegen zeer 
hoog. Deze vindplaatsen worden, door een hoge concentratie aan verbrande 
hazelnootschelpen, geïnterpreteerd als roasting –places. Dergelijke roasting –
places werden waarschijnlijk slechts heel kortstondig en door een zeer beperkt 
aantal personen (misschien slechts 1 individu) gebruikt. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Verrebroek –Dok (CV2). 

 
Binnen de verdeling van de microlieten is ook, ondanks de vaak grote gelijkenissen, een zekere 
variabiliteit merkbaar. Volgende groepen kunnen onderscheiden worden: 
 

⋅ Sites met een duidelijke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde 
basis: Donk, Neerharen –De Kip, Oostwinkel –Mostmolen, Opgrimbie –
Onder de Berg, Oudenaarde –Concentratie 1, Schulen I –IV, Verrebroek 
–Dok CIX en CXIII, Vinderhoute –Molenbrug, Zonhoven –De Holsteen. 

 
⋅ Sites met een duidelijke dominantie van tweepuntige microlieten: 

Verrebroek –Dok CI, CII1, CXI. 
 

                                                 
83 Verrebroek –Dok CIII, CV1, CV3 en CXII kunnen gezien het zeer lage aantal werktuigen (1 tot 2 exemplaren) 
niet geïnterpreteerd worden. 
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⋅ Sites met een duidelijke dominantie van driehoeken: Hergenrath, Kelmis 
–Brenn Hag, Oudenaarde –Zones buiten de concentraties, Verrebroek –
Ambachtelijke Zone, Verrebroek –Dok CII2, CVI, CVII, CX, Abri du 
Pape. 

 
Te Donk –Oud Kerkhof is het aandeel van de spitsen met niet –geretoucheerde basis, 
segmenten en driehoeken gelijk, te Ursel –’t Konijntje overheersen de spitsen met 
geretoucheerde basis en te Verrebroek –Dok CIV bevinden zich onder de microlieten evenveel 
spitsen met niet –geretoucheerde basis als tweepuntige microlieten. Deze drie sites zijn de enige 
vindplaatsen, die niet onder een specifieke categorie kunnen worden geplaatst. De andere 
vindplaatsen worden duidelijk gedomineerd door een bepaald type microlieten. Deze 
overheersing kan mogelijk een functionele of chronologische betekenis hebben. Dit zal in een 
volgend hoofdstuk van nabij bekeken worden. 
 
Hoewel deze onderverdeling enigszins een beeld geeft van de verschillende types 
nederzettingen tijdens het Vroege Mesolithicum en de soorten activiteiten, die werden 
uitgevoerd, krijgt men slechts weinig informatie omtrent de variabiliteit op het individuele 
werktuigniveau zelf. Een verfijndere opdeling lijkt, gezien de zeer sterke onderlinge 
variabiliteit (vooral onder de gemene werktuigen) niet mogelijk. Daarom heb ik geprobeerd om, 
in de mate van het mogelijke, voor sommige sites zelf een diepgaander interpretatie te bieden 
voor een aantal variaties: 
 
Te Donk zien we een verhoogd aantal stekers in vergelijking met verscheidene andere Vroeg –
Mesolithische vindplaatsen. De aanwezigheid van de stekers kan mogelijk beschouwd worden 
als een reminiscentie van het Finaal –Paleolithicum en plaatst de site in de vroegste fase van het 
Mesolithicum. De dominantie van types microlieten, die kenmerkend zijn voor het prille begin 
van het Mesolithicum, waaronder spitsen met niet –geretoucheerde basis en microklingen met 
afgestompte boord bevestigen dit beeld. Hierdoor kan mogelijk een chronologische reden 
geboden worden voor de sterke aanwezigheid van stekers op de site. Er dient echter vermeld te 
worden dat Donk zwaar verstoord is door onder andere een boomval en dat deze vindplaats 
tevens gekenmerkt wordt door een palimpsestsituatie. Het is dus niet onmogelijk dat de stekers 
daadwerkelijk toegeschreven moeten worden aan een Finaal –Paleolithische fase op de site.  
 
De site Donk –Oud Kerkhof vertoont tevens enkele discrepanties. Schrabbers en geretoucheerde 
afslagen zijn sterk vertegenwoordigd binnen concentratie 1. Deze werktuigen ontbreken echter 
in de tweede eenheid. Hier domineren de stekers (50%). Ondanks deze beperkingen en de 
zware verstoringen op de site kan men aannemen dat beide eenheden samen horen en tot 
dezelfde periode behoren. Het al dan niet domineren van schrabbers of stekers kan daarom 
mogelijk functioneel geïnterpreteerd worden, waarbij in de ene eenheid vooral huiden werden 
behandeld, terwijl in de andere concentratie bot of gewei werden bewerkt. Het feit dat tijdens 
de vroegste fasen van het Mesolithicum nog steeds benen pijlpunten werden vervaardigd, 
verklaard mogelijk de aanwezigheid van de stekers. Het zeer beperkte aantal vondsten (2 ex.) 
hindert echter verregaande conclusies. 
 
Het aandeel van de stekers te Oostwinkel –Mostmolen (21%) ligt ook duidelijk boven het 
gemiddelde (< 10%). Zoals eerder aangehaald, kan hier mogelijk een overblijfsel van het Epi –
Paleolithicum in gezien worden. Misschien kan hier echter ook een functionele oorzaak voor 
onderscheiden worden. Bij de analyse van de gebruikte materiaalsoorten valt namelijk op dat 
schrabbers en stekers, 2 types werktuigen die sterk aanwezig zijn op de site, vervaardigd zijn uit 
een kwaliteitsvolle silex. De overige artefacten werden allemaal gefabriceerd uit een inferieure 
silexsoort. Hieruit kan men het relatieve belang van deze 2 werktuigtypes duidelijk afleiden. 
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Indien men de ruimtelijke patronen op de site analyseert, valt het tevens op dat de schrabbers en 
stekers geconcentreerd liggen iets ten noorden van de (zuidelijke) haard, terwijl de microlieten 
gebundeld lagen in de directe nabijheid van de haard. Mogelijk verwijst deze ruimtelijke 
spreiding naar het uitvoeren van specifieke activiteiten op vastgestelde locaties. Verscheidene 
elementen hebben er al op gewezen dat de ‘retooling’ van de pijlbewapening gebeurde in de 
onmiddellijke nabijheid van de haard. De clustering van stekers en schrabbers kan hierdoor 
geïnterpreteerd worden als het gevolg van een specifieke activiteit op deze locatie. Micro wear 
onderzoek toonde aan dat schrabbers preferentieel gebruikt werden voor het bewerken van 
huiden en dat de stekers werden aangewend om been te bewerken. Deze 2 activiteiten zouden 
dus mogelijk een belangrijke rol gespeeld hebben op de site. Bij gebrek aan 
gebruiksporenonderzoek kan men hieromtrent voorlopig geen vaste conclusies trekken. 
 
Het aandeel van de verschillende types werktuigen ligt te Hergenrath meestal binnen het 
gemiddelde. Er is echter ook hier een verhoogd aantal stekers merkbaar. De aanwezigheid van 
de stekers verwijst, zoals hierboven aangehaald naar het Epi –Paleolithicum. De vondst van 
klingen met afgestompte boord en Zonhoven –spitsen op de site bevestigen dit. De sterke 
aanwezigheid van spitsen met niet –geretoucheerde basis, driehoeken en spitsen met 
geretoucheerde basis zijn tevens typerend voor een vroege fase van het Mesolithicum, meer 
bepaald het eerste kwart van het Boreaal. De aanwezigheid van een groot aantal stekers kan dus 
toch enigszins als een chronologische parameter beschouwd worden. Hoewel stekers ook een 
functionele betekenis hebben, kunnen we aannemen dat de sterke aanwezigheid van dit type 
werktuigen als kenmerkend moet beschouwd worden voor sites uit de vroegste fase van het 
Mesolithicum. Indien dergelijke (chronologische) redenering correct is, zouden we tijdens de 
daaropvolgende periodes een duidelijke afname van de stekers moeten bemerken. In een 
volgend deel zal een functionele oorzaak gekoppeld worden aan dit chronologische aspect. 
 
Uit de analyse van bovenstaande vindplaatsen blijkt dat vaak een chronologische én functionele 
oorzaak kan worden geboden voor de sterke aanwezigheid van schrabbers en stekers. In de 
volgende delen zullen we trachten te achterhalen welke oorzaak primeert.  
 
Ook binnen de rest van de werktuigensamenstelling (gemene werktuigen wel te verstaan) is een 
duidelijke variabiliteit merkbaar: 
 
We hebben hierboven reeds vermeld dat Opgrimbie –Onder de Berg opvalt binnen de 
assemblage als gevolg van het lage aantal werktuigen. Dit werd vervolgens gerelateerd met de 
specifieke functie van de site als vuursteenverzamelkamp. Er zijn echter ook op het vlak van de 
werktuigensamenstelling een aantal variaties merkbaar in vergelijking met de overige Vroeg –
Mesolithische vindplaatsen. Een eerste element dat opvalt, is de hoge frequentie aan 
geretoucheerde afslagen (35,71%) te Opgrimbie. Dit valt mogelijk in overeenstemming te 
brengen met het feit dat de focus van de site georiënteerd was op de productie van 
(micro)klingen, die vervolgens naar een ander kamp gebracht werden. De afslagen bleven 
echter op de site aanwezig. Het feit dat de meeste microklingen werden meegenomen naar een 
andere vindplaats zorgt mogelijk voor een vertekend beeld in de verhouding afslagen –
microklingen. 
 
Op de vindplaats Oudenaarde –Donk zijn ook een aantal verschillen merkbaar qua 
werktuigensamenstelling, onder meer tussen de diverse eenheden zelf. Deze site valt echter 
moeilijk te interpreteren als gevolg van de onduidelijke (chronologische) relatie tussen de 
diverse eenheden en de zones gelegen buiten de concentraties. Toch kunnen enige 
vaststellingen gedaan worden, meer bepaald omtrent concentratie 1 en zone A. Concentratie 1 
kenmerkt zich onder meer door de sterke aanwezigheid van geretoucheerde afslagen. Dit kan, 
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gezien de functie van de site als basiskamp, vermoedelijk gekoppeld worden aan een bepaalde, 
domestieke activiteit. Op de site werd totnogtoe slechts één geretoucheerde afslag onderzocht 
op gebruiksporen. Dit werktuig werd aangeduid als een vuurmaker. De aanwezigheid van een 
vermoedelijke haard binnen deze eenheid zou dit enigszins verklaren. Wat de precieze 
toeschrijving van de overige geretoucheerde afslagen betreft, is nog geen duidelijkheid. Zone A 
vertoont sterke parallellen met concentratie 1, waardoor deze beide zones worden 
samengenomen. Het zeer hoge aantal Montbani –klingen binnen de tweede eenheid is tevens 
zeer opmerkelijk. Vermits deze concentratie niet kon gedateerd worden, kan men mogelijk 
aannemen dat de sterke aanwezigheid van dit type werktuigen wijst op een jongere datering. De 
aanwezigheid van slechts 1 microliet, een spits met geretoucheerde basis, binnen de tweede 
eenheid is te beperkt om chronologische conclusies uit te trekken. 
 
Bijkomend micro wear onderzoek zou nodig zijn om eventuele functionele verschillen in de 
assemblage diepgaander te onderzoeken. Daar dit nog niet op een aanzienlijke schaal werd 
toegepast, zullen in het deel ‘Interpretatie van de Mesolithische vindplaatsen’ andere, mogelijke 
functionele theorieën naar voren geschoven worden. 
 

2.2 Midden -Mesolithicum 
2.2.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling 

2.2.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Kernen zijn over het algemeen beperkt aanwezig op de diverse sites (0,5% -2%). Ook binnen de 
verdeling van het verfrissingmateriaal zijn geen grote schommelingen merkbaar. 
Verfrissingproducten maken meestal tussen 1% en 2% van de assemblage uit. 

2.2.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
De verdeling van de afslagen vertoont een grotere variatie. Te Flobecq –Pottelberg (23,66%) en 
Helchteren –Sonnisse Heide 2 (36,90%) is het aandeel van de afslagen eerder beperkt in 
vergelijking met de overige Midden –Mesolithische sites, waar het percentage boven de 60% 
ligt. Op de site van Zonhoven –Bolderdal loopt het percentage aan afslagen zelfs op tot 70% in 
de eerste eenheid en tot 80% in de tweede concentratie. 
Binnen de verdeling van de (micro)klingen kunnen ook een aantal duidelijke pieken opgemerkt 
worden. Het aantal (micro)klingen ligt vooral te Helchteren –SH2 heel hoog (53,97%). Op de 
andere vindplaatsen ligt de frequentie van de (micro)klingen duidelijk lager. Te Flobecq en 
Zonhoven –Bolderdal 2 ligt het percentage rond 13 -14%. Te Kruishoutem en Zonhoven –
Bolderdal 1 zijn de (micro)klingen iets talrijker (ongeveer 25%). 
 

2.2.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
In Flobecq werd een opmerkelijk hoog aantal brokstukken aangetroffen (22,44%). Te 
Kruishoutem werd tevens een kleine hoeveelheid brokstukken ingezameld. In veel beperkter 
aantal weliswaar (2,69%). Kloppers en kerfresten zijn daarentegen zeldzaam. Hun percentage 
overschrijdt niet de 0,50%. Stekerafslagen ontbreken volledig, wat erop wijst dat de stekers (als 
werktuig) waarschijnlijk sterk zijn afgenomen in vergelijking met voorgaande periode. 
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2.2.1.4 Werktuigen  
 
Binnen de verdeling van de werktuigen zijn ook een aantal verschillen merkbaar. Te Helchteren 
en Kruishoutem is hun aandeel quasi identiek (bijna 7%). Te Flobecq ligt het aantal werktuigen 
ook niet te ver onder het gemiddelde (4,8%). Te Zonhoven zijn de werktuigen duidelijk 
beperkter aanwezig. Dit is vooral het geval te Zonhoven –Bolderdal 1, waar het percentage aan 
werktuigen slechts 1,99% bedraagt. Te Bolderdal 2 ligt het aandeel iets hoger (3,54%). 

2.2.1.5 Varia 
 
Ten slotte dient vermeld te worden dat te Flobecq een zeer groot aantal onbepaalde artefacten 
werden gevonden. Deze werden allemaal onder de categorie ‘varia’ geplaatst, wat enigszins een 
vertekend beeld geeft van de artefactensamenstelling op deze site.  

2.2.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Zoals tijdens het Vroege Mesolithicum, zijn er ook tijdens het Midden –Mesolithicum een 
aantal variaties aanwezig op het niveau van het algemene artefactenbestand. In vergelijking met 
de voorgaande periode zijn er daarentegen geen al te sterke schommelingen zichtbaar: Kernen 
en verfrissingproducten spelen ook tijdens het Midden –Mesolithicum slechts een beperkte rol 
(respectievelijk 0,5% -2% en < 2%). Dit is ook zo voor de brokstukken, kloppers, 
stekerafslagen en kerfresten. Afslagen zijn over het algemeen tamelijk beperkt of heel frequent 
aanwezig. Dit is tevens het geval voor de (micro)klingen. Binnen de frequentie van de 
werktuigen zijn geen opmerkelijke verschillen zichtbaar met het Vroege Mesolithicum 
(gemiddeld 5% -7%). Het iets lagere aandeel van de werktuigen kan hier enigszins verklaard 
worden door het relatief beperkte ‘monster’ aan sites. 
 
Toch vallen een aantal sites op door een extreem hoog of laag aandeel aan bepaalde types 
artefacten: 
 
Te Flobecq –Pottelberg ligt het aandeel van de niet –geretoucheerde afslagen aan de lage kant. 
Het aandeel van de (micro)klingen is ook tamelijk laag in vergelijking met de andere sites. De 
brokstukken zijn daarentegen ‘oververtegenwoordigd’ binnen de assemblage. Kenmerkend is 
verder het grote aantal artefacten onder de categorie ‘varia’. Het betreft een verbrande en 
onbepaalde silexfragmenten. De aanwezigheid van een groot aantal brokstukken en verbrande 
fragmenten wijst mogelijk op de aanwezigheid van een haard.  
 
In Helchteren –Sonnisse Heide 2 ligt het aantal afslagen ook eerder laag in vergelijking met de 
andere vindplaatsen. (Micro)klingen zijn echter zeer goed vertegenwoordigd. Hun aandeel op 
deze site ligt boven het gemiddelde. Wat de precieze interpretatie hiervoor is, zal tijdens de 
analyse van het werktuigenbestand duidelijk worden. 
Ten slotte moet nog vermeld worden dat te Zonhoven –Bolderdal een zeer hoog aantal 
onbewerkte afslagen werd aangetroffen. Kenmerkend voor beide sites is tevens het tamelijk 
lage aandeel van de werktuigen.  
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2.2.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling 

2.2.3.1 Schrabbers 
 
Schrabbers zijn slechts beperkt aanwezig op de Midden –Mesolithische sites. Te Helchteren 
bedraagt hun percentage slechts 2,5%. Te Zonhoven –Bolderdal ontbreken ze zelfs volledig. Te 
Flobecq (9,80%) en vooral te Kruishoutem (17,91%) zijn ze duidelijk belangrijker, maar ook 
hier ligt hun aandeel beduidend lager dan tijdens de voorgaande periode. 

2.2.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Geretoucheerde afslagen zijn ook weinig frequent. Ze zijn het sterkst aanwezig te Bolderdal 1 
(14,29%), terwijl ze in de concentratie ernaast (Bolderdal 2) volledig ontbreken. Ook te Flobecq 
(7,84%) en Kruishoutem (5,97%) zijn ze slechts matig vertegenwoordigd. Hun aanwezigheid te 
Helchteren valt zelfs te verwaarlozen (1,23%). 
Binnen de categorie van de geretoucheerde (micro)klingen zijn een aantal duidelijke 
schommelingen merkbaar tussen de vier sites. Te Zonhoven –Bolderdal zijn deze werktuigen 
goed vertegenwoordigd in beide concentraties (33,33% en 37,50%). Te Kruishoutem en 
Flobecq ligt hun frequentie echter veel lager, respectievelijk 11,94% en 7,84%. 

2.2.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en stekers zijn heel zeldzaam. Er werd slechts 1 boor aangetroffen te Bolderdal 1. 
Stekers zijn enkel aanwezig te Helchteren en Kruishoutem. Ook hier werd telkens slechts 1 
exemplaar aangetroffen. Ten slotte werden in Kruishoutem nog 4 combinatiewerktuigen 
ingezameld. Deze werktuigen ontbreken volledig op de overige sites. 

2.2.3.4 Microlieten 
 
Ook binnen de categorie van de microlieten zijn een aantal verschillen waarneembaar:  
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Figuur 1: Aandeel van de microlieten ten opzichte van de rest van de werktuigen op de Midden -

Mesolithische opgegraven sites 
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Het quasi ontbreken van gemene werktuigen te Helchteren wordt onmiddellijk duidelijk 
wanneer men het belang van de microlieten op de site bekijkt. Deze werktuigen maken er 
ongeveer 95% van het totaal aan materiaal uit. Ook te Bolderdal 2 ligt het aandeel van de 
microlieten aan de hoge kant (62,50%). Te Flobecq en Kruishoutem vormen de microlieten nog 
steeds meer dan de helft van de werktuigenassemblage (> 55%). Het aandeel van de microlieten 
ligt echter opmerkelijk lager te Bolderdal 1 (38,10%). 
Binnen de samenstelling van de microlieten vallen ook een aantal verschillen op: 
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Figuur 2: Samenstelling van de microlieten op de Midden -Mesolithische opgegraven sites 

 
- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis ontbreken meestal in de assemblage. Te Kruishoutem 
zijn ze gering aanwezig (2,86%). Te Bolderdal 2 vormen ze echter nog ¼ van het totaal aan 
microlieten. 
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 

Microklingen met afgestompte boord zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd, hoewel er 
een aantal duidelijke variaties zijn. Te Helchteren (89,47%), Kruishoutem (77,14%) en Flobecq 
(55,17%) vormen de microklingen met afgestompte boord de belangrijkste categorie 
microlieten. Te Zonhoven –Bolderdal zijn deze werktuigen duidelijk minder belangrijk. Vooral 
te Bolderdal 1 blijft hun aandeel beperkt (14,29%). 
 

- Driehoeken 
 

Driehoeken ontbreken bijna volledig op de Midden –Mesolithische sites. Er werd slechts 1 
exemplaar gevonden te Flobecq.  
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Microlieten met vlakke retouches vormen een belangrijke categorie. Te Zonhoven –Bolderdal 
vormen ze minimum de helft van de microlieten. Ook te Flobecq zijn deze werktuigen sterk 
aanwezig (41,38%). In Helchteren daalt hun belang echter duidelijk (7,89%) en te Kruishoutem 
ontbreken ze. 
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- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Het aandeel van de spitsen met geretoucheerde basis is ook zeer variabel. Deze werktuigen zijn 
afwezig te Flobecq en Bolderdal 2. Te Bolderdal 1 vormen ze echter meer dan ¼ van de 
microlieten, wat op hun belang binnen deze concentratie wijst. Ook te Kruishoutem zijn ze nog 
relatief goed vertegenwoordigd (17,14%). Te Helchteren zijn de spitsen duidelijk minder van 
belang (2,63%). 
 

- Trapezia 
 

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat te Kruishoutem 1 trapezium werd aangetroffen. Het 
aandeel van deze werktuigen zal echter spectaculair stijgen vanaf het Late Mesolithicum. 

2.2.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Er is tijdens het Midden –Mesolithicum een duidelijke variatie vast te stellen in de 
samenstelling van het werktuigenbestand in vergelijking met de voorgaande periode. Het 
ontbeken van micro wear onderzoek beperkt opnieuw een diepgaande interpretatie. Het is 
namelijk niet duidelijk of deze variaties kunnen toegeschreven worden aan een chronologische 
of functionele oorzaak. Over het algemeen kunnen echter volgende verschillen opgemerkt 
worden: 
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Flobecq          9,80            7,84                 -                   -              7,84                 -                   -            56,86    
Helchteren -SH2         2,47            1,23                 -              1,23                 -                   -                   -            95,06    
Kruishoutem       17,91            5,97                 -              1,49          11,94            1,49            5,97          55,22    
Zonhoven -B1              -            14,29            4,76                 -            33,33            9,52                 -            38,10    
Zonhoven -B2              -                   -                   -                   -            37,50                 -                   -            62,50    

Tabel 3: Weergave van de belangrijkste types werktuigen tijdens het Midden -Mesolithicum 

 
Het aandeel van de schrabbers is duidelijk afgenomen in vergelijking met de voorgaande 
periode. Enkel te Kruishoutem –Kerkakkers vormen ze nog een belangrijke categorie. Te 
Flobecq zijn ze ook nog enigszins vertegenwoordigd. Op de overige Midden –Mesolithische 
vindplaatsen spelen ze slechts een beperkte rol. Te Zonhoven -Bolderdal ontbreken deze 
werktuigen zelfs volledig. Het aandeel van de geretoucheerde afslagen, bekken, boren en 
stekers is ook duidelijk afgenomen. Zoals hierboven reeds aangehaald, kan in de daling van de 
stekers mogelijk een chronologische oorzaak gezocht worden. Enkele elementen wijzen er 
echter op dat hier eventueel ook een functionele reden voor kan gevonden worden. Dit zal in 
een volgend deel nog van naderbij bekeken worden. Het aandeel van de geretoucheerde 
(micro)klingen blijft op de meeste vindplaatsen tevens beperkt. Enkel te Zonhoven –Bolderdal 
zijn ze goed vertegenwoordigd.  
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De percentages van de microlieten liggen over het algemeen veel hoger dan tijdens het Vroege 
Mesolithicum. Mogelijk dient hier, zoals op een aantal Vroeg –Mesolithische sites, een 
functionele oorzaak voor gevonden te worden. Zoals we voor de voorgaande periode gedaan 
hebben, zullen we opnieuw trachten de sites onder te brengen in een bepaald type 
nederzettingen. Aan de hand van de kenmerken van het lithisch materiaal kunnen volgende 
opdelingen gemaakt worden: 
 

- Type 1: Flobecq –Pottelberg, Kruishoutem –Kerkakkers en Zonhoven –Bolderdal (1) 
kunnen worden toegeschreven aan dit type nederzettingen. Zoals reeds aangehaald, 
kenmerken deze sites zich door een belangrijk aandeel aan gemene werktuigen en 
microlieten, waarbij de microlieten meestal minder dan de helft van het 
werktuigenaandeel uitmaken. Tijdens deze periode zien we echter op bijna alle sites een 
verhoogd aandeel van de microlieten. Het verschil blijft echter beperkt, waardoor deze 
vindplaatsen toch kunnen geïnterpreteerd worden als residentiële nederzettingen. 
Sites: Flobecq –Pottelberg, Kruishoutem –Kerkakkers, Zonhoven –Bolderdal 1 (en 2). 

 
In het onderzoeksrapport wordt Flobecq, als gevolg van de beperkte variatie binnen het 
werktuigenbestand, omschreven als een extractiekamp. Ik ben echter meer geneigd om deze site 
te beschouwen als een basiskamp. Het feit dat een groot deel van het materiaal via erosie 
verplaatst en verdwenen is, zou enigszins het gebrek aan diversiteit kunnen verklaren. 
Bovendien zien we in de assemblage geen duidelijk accent op de productie van (micro)klingen, 
wat te Helchteren (een zuiver jachtkampement) wel het geval is. Daarnaast is de diversiteit 
binnen de werktuigensamenstelling, hoewel beperkt, naar mijn mening toch nog te groot om te 
kunnen spreken van een echt jachtkamp. 
 
Het feit dat de schrabbers volledig ontbreken te Zonhoven –Bolderdal valt, op een residentiële 
nederzetting, moeilijk te verklaren. We zien echter dat deze vindplaats zich kenmerkt door een 
verhoogd aantal geretoucheerde (micro)klingen. Er dient hier dus mogelijk een functionele 
reden voor gezocht te worden. Uit verscheidene micro wear analyses is reeds gebleken dat 
geretoucheerde (micro)klingen vaak werden aangewend voor de bewerking van plantaardig 
materiaal. Mogelijk was de focus van de site dus op dergelijke activiteit gericht. 
Geretoucheerde (micro)klingen konden echter ook als ‘mes’ gebruikt worden, waardoor de 
functie als vlees- en huidverwerkend voorwerp niet mag uitgesloten worden. Misschien kunnen 
we in de geleidelijke toename van de geretoucheerde (micro)klingen tevens een chronologische 
evolutie waarnemen, waarbij deze werktuigen geleidelijk aan de plaats van de schrabbers 
innemen. 
 
In het kader van deze bevindingen is het misschien interessant de sites op te delen naar gelang 
de aanwezigheid van deze werktuigen84

 
: 

⋅ Sites met een dominantie aan schrabbers: Helchteren –Sonnisse Heide 2. 
 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal schrabbers en geretoucheerde (micro)klingen: 

Flobecq –Pottelberg, Kruishoutem –Kerkakkers. 
 

⋅ Sites met een dominantie aan geretoucheerde (micro)klingen: Zonhoven –
Bolderdal 1 en 2. 

 

                                                 
84 Er dient vermeld te worden dat, gezien het zeer beperkte aantal sites, de conclusies met enige voorzichtigheid 
moeten geïnterpreteerd worden. 
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- Type 2: dit type nederzettingen kenmerkt zich door een zeer hoog percentage aan 
microlieten en het quasi ontbreken van andere types werktuigen. Het aandeel van de 
werktuigen ligt tevens tamelijk hoog (5 -7%). 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Helchteren –Sonnisse Heide 2 

 
Helchteren –Sonnisse Heide 2 kan met zekerheid tot de structuren van het type 2 gerekend 
worden. Het extreem hoge aantal microlieten wijst op de specifieke functie van de site als 
jachtkamp. Het verlaagde aantal schrabbers, geretoucheerde afslagen en (micro)klingen kan dus 
een functionele reden krijgen. Op dergelijk type sites was de aandacht voornamelijk toegespitst 
op de jacht (microlieten) en werden slechts een heel beperkt aantal andere, subsistence –
activiteiten (gemene werktuigen) uitgevoerd. Het eerder vermelde hoge percentage aan 
(micro)klingen kan tevens in functie hiervan verklaard worden. Voor de productie van de 
microlieten had men namelijk nood aan een groot aantal (micro)klingen. 
 
De toeschrijving van de vindplaats Zonhoven –Bolderdal 2 blijft enigszins problematisch. Deze 
site kenmerkt zich door een tamelijk hoog aantal microlieten en een slechts geringe 
aanwezigheid van andere (gemene) werktuigen. Er dient echter vermeld te worden dat deze 
eenheid reeds voordat de opgraving werd aangevat zeer zwaar verstoord was. De onderzoekers 
vermelden dat een heel groot deel van het materiaal waarschijnlijk verloren gegaan is. Gezien 
de parallelle datering van deze eenheid met de eerste concentratie en het feit dat beide 
concentraties zich in de onmiddellijke nabijheid van elkaar bevonden, ben ik geneigd om deze 
vindplaats ook als een residentiële nederzetting te interpreteren. Bij gebrek aan vondsten kan dit 
echter niet bevestigd worden.  
 
Onder de categorie van de microlieten ten slotte zien we een duidelijke shift in vergelijking met 
de voorgaande periode, waar vooral spitsen met niet –geretoucheerde basis, segmenten en 
driehoeken aanwezig waren. Tijdens het Midden –Mesolithicum ligt de nadruk sterk op 
microklingen met afgestompte boord en microlieten met vlakke retouches.  
Volgende onderverdeling kan dus gemaakt worden: 
 

⋅ Sites met een dominantie van microklingen met afgestompte boord: Flobecq –
Pottelberg, Helchteren –Sonnisse Heide 2, Kruishoutem –Kerkakkers. 

 
⋅ Sites met een dominantie van microlieten met vlakke retouches: Zonhoven –

Bolderdal 1 en 2 
 
Uit bovenstaande gegevens kunnen we afleiden, dat er ook binnen de sites onderling een 
duidelijke variatie waarneembaar is. Microklingen met afgestompte boord zijn dominant te 
Flobecq, maar vooral te Helchteren en Kruishoutem. Te Zonhoven vormen ze slechts een 
beperkt aandeel van het microlietenbestand (< 25%). Hier domineren de microlieten met vlakke 
retouches. Er is tevens een verschil merkbaar tussen de eenheden onderling. Binnen de tweede 
eenheid vormen spitsen met niet –geretoucheerde basis de tweede belangrijkste categorie 
microlieten. In de eerste eenheid zijn dat de spitsen met geretoucheerde basis.  
Sommige onderzoekers postuleren een chronologische oorzaak voor deze variatie. Anderen 
zoeken hierachter een functionele reden, bv. bepaalde types microlieten zouden preferentieel 
gebruikt zijn als weerhaak, andere als eigenlijke spits. Deze twee theorieën zullen in het 
volgende hoofdstuk getoetst worden.  
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2.3 Laat -Mesolithicum 
2.3.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling 

2.3.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Het aandeel van de kernen is over het algemeen gering en is tamelijk gelijklopend over de 
verschillende vindplaatsen (< 2%). Te Brecht –Thomas Heyveld ligt dit percentage iets hoger 
(3,03%). Het verschil met de overige vindplaatsen blijft desalniettemin beperkt. Ook wat de 
verdeling van het verfrissingmateriaal betreft, zijn geen grote verschillen merkbaar. Het 
merendeel van de sites vertoont 1% tot 2% verfrissingproducten. 

2.3.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
Binnen de categorie van de afslagen is een grotere variatie aanwezig. Verscheidene sites, 
waaronder Oeudeghien–Barbeyinfossé (57,63%), Opglabeek –Ruiterskuil (56%), Oudenaarde –
Donk (62,38%) en Brecht –Moordenaarsven 2 (49,50%) kenmerken zich door een hoge 
frequentie afslagen. Op de andere sites ligt hun aandeel veel lager, dikwijls ten voordele van de 
(micro)klingen. Dit is onder meer het geval te Weelde –Paardsdrank, waar de afslagen ongeveer 
20% uitmaken van de volledige assemblage. Het percentage aan (micro)klingen is over het 
algemeen heel veranderlijk en varieert van minimaal 18,51% in Opglabeek tot maximaal 
45,94% in Brecht –Moordenaarsven 1. Op de overige vindplaatsen ligt het aantal 
(micro)klingen vaak tussen 25% en 37%.  

2.3.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Er werden op verscheidene sites tevens brokstukken aangetroffen. De hoeveelheid brokstukken 
blijft meestal beperkt, maar op een aantal vindplaatsen is hun aandeel aanzienlijk. Dit is onder 
meer het geval te Weelde –Paardsdrank, waar in alle drie de sectoren het percentage aan 
brokstukken oploopt tot boven de 37%. Ook te Dilsen –Dilserheide ligt het aantal brokstukken 
aan de hoge kant. Kloppers en stekerafslagen zijn meestal gering aanwezig (< 1%). Kerfresten 
zijn normaal gezien ook weinig talrijk (0,50% -2,50%), maar op een aantal vindplaatsen maken 
ze een aanzienlijk deel uit van de assemblage. Dit is onder andere het geval in Brecht –Thomas 
Heyveld (6,09%) en Opglabeek –Ruiterskuil (9,90%).  

2.3.1.4 Werktuigen 
 
De werktuigen vormen ook tijdens het Late Mesolithicum een belangrijke categorie. Er is geen 
duidelijk verschil merkbaar qua frequentie met de voorgaande periodes (gemiddeld 6% -10%). 
Op een aantal sites loopt de hoeveelheid werktuigen lichtjes op, meer bepaald te Brecht –
Thomas Heyveld (13,01%) en Opglabeek –Ruiterskuil (13,50%). Eén site valt echter op door 
het zeer lage aantal werktuigen, namelijk Oeudeghien –Barbeyinfossé (1,72%). In Brecht –
Moordenaarsven 1 ligt het aantal werktuigen ook aan de lage kant (4,46%). 
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2.3.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Over het algemeen zijn er slechts weinig variaties merkbaar binnen het artefactenbestand in 
vergelijking met voorgaande periodes: 
Het aandeel van de kernen en verfrissingproducten blijft tijdens het Late Mesolithicum in 
dezelfde lijn als tijdens de voorgaande periodes (vaak < 2%). De frequentie van de afslagen en 
(micro)klingen blijft ook ongeveer gelijk. Op sommige sites zien we echter een drastische 
toename van het aantal brokstukken. Hier dient eerder een functionele, dan een chronologische 
reden voor gezocht te worden. Opmerkelijk is tevens het verhoogde aantal kerfresten op 
sommige vindplaatsen (> 5%). Ten slotte is het aandeel van de werktuigen in vergelijking met 
de voorgaande fases van het Mesolithicum gelijk gebleven (6 -10%).  
 
Toch kunnen enkele verschillen opgemerkt worden: 
 
De frequentie van de niet –geretoucheerde afslagen ligt op enkele vindplaatsen sterk boven het 
gemiddelde, onder meer te Oeudeghien –Barbeyinfossé, Opglabeek –Ruiterskuil, Oudenaarde –
Donk en Brecht –Moordenaarsven 2. Het verhoogde aandeel van de afslagen te Oeudeghien 
valt vermoedelijk in overeenstemming te brengen met de specifieke functie van deze 
vindplaats. Het lage aantal werktuigen bevestigt het feit dat deze site waarschijnlijk een aparte 
functie had.  
 
Het grote aantal afslagen en werktuigen te Opglabeek –Ruiterskuil kan mogelijk verklaard 
worden door het feit dat de site tijdens het Late Mesolithicum vermoedelijk meerdere, 
kortstondige bewoningfasen heeft gekend. Tijdens elke fase werden er op de site werktuigen 
geproduceerd (en achtergelaten), wat leidde tot een hoge frequentie aan zowel 
debitageproducten, als werktuigen. Verscheidene elementen wijzen op deze successieve 
bewoning. Ten eerste werden te Opglabeek verscheidene, moeilijk van elkaar te onderscheiden 
(en overlappende) concentraties aangetroffen. Ten tweede waren op de site verscheidene keien, 
afkomstig van haarden aanwezig. Sommige keien waren zeer goed bewaard, terwijl andere een 
veel minder goede bewaring vertoonden. Ten slotte bevonden sommige keien zich onder de 
haarden, wat erop wijst dat ze ouder waren dan de occupatie. De (micro)klingen zijn op de site 
echter ondermaats vertegenwoordigd. Te Opglabeek kan men tevens een tamelijk hoge 
frequentie aan kerfresten opmerken. Dit is tevens het geval te Brecht –Thomas Heyveld. Beide 
sites kenmerken zich verder door een duidelijke dominantie aan trapezia. De aanwezigheid van 
een verhoogd aantal kerfresten kan hierdoor verklaard worden. Tijdens de vorming van de 
trapezia diende namelijk de kerfhalveringtechniek te worden toegepast. Hoewel deze methode 
tijdens de voorgaande periodes al frequent werd toegepast, gebeurde dit op veel grotere schaal 
tijdens het Late Mesolithicum.  
 
Het zeer hoge aantal niet –geretoucheerde afslagen te Oudenaarde –Donk dient te worden 
gerelativeerd. Onder deze categorie bevonden zich namelijk een zeer groot aantal chips (het 
precieze aantal werd echter niet meegegeven), wat het beeld natuurlijk sterk vervormt. 
 
Het grote aantal afslagen te Brecht –Moordenaarsven 2 dient tevens met enige voorzichtigheid 
benaderd te worden. Zoals uit het opgravingrapport gebleken is, kenmerkt de site zich door de 
aanwezigheid van sterk variërende types werktuigen (vroege en late exemplaren). De sterke 
diachronie binnen het werktuigenbestand wordt door de onderzoekers geïnterpreteerd als het 
gevolg van een palimpsestsituatie, waarbij een vroege en een late bewoning plaatsvond. 
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Daarnaast valt tevens het verhoogde aandeel van de niet –geretoucheerde (micro)klingen te 
Brecht –Moordenaarsven 1 op. Het belang van de (micro)klingen te BM -1 valt rechtstreeks in 
overeenstemming te brengen met de sterke dominantie van de microlieten op de site. Voor de 
productie van dergelijke grote hoeveelheden microlieten is namelijk nood aan een groot aantal 
(micro)klingen. Hierdoor BM -1 kan misschien geïnterpreteerd worden als een locatie waar de 
jachtbewapening werd geproduceerd en bewerkt. 
 
Ten slotte dient nog het zeer hoge aantal brokstukken te Weelde –Paardsdrank vermeld te 
worden. Te Dilsen –Dilserheide ligt het aandeel van de brokstukken tevens boven het 
gemiddelde. Deze hoge frequentie kan hoogstwaarschijnlijk toegeschreven worden aan de 
aanwezigheid van een haard, waarbij de hoge temperaturen zorgden voor een sterke 
‘verbrokkeling’ van het materiaal. De aanwezigheid van een groot aantal verbrande artefacten 
op de site bevestigt dit. 

2.3.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling 

2.3.3.1  Schrabbers 
 
Het aandeel van de schrabbers ligt op de Laat –Mesolithische opgegraven sites eerder aan de 
lage kant en schommelt meestal tussen 6% en 12%. In Dilsen –Dilserheide ligt dit percentage 
nog lager (1,92%). In Brecht –Moordenaarsven 1 en Oudenaarde –Donk ontbreken deze 
werktuigen. 

2.3.3.2 Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Het aantal geretoucheerde afslagen is ook gering en bedraagt maximaal 21% in Oudenaarde –
Donk. Op de overige vindplaatsen bevindt het aantal geretoucheerde afslagen zich vaak tussen 
9% en 14%. In Brecht –Moordenaarsven 1 (5,26%) en Oeudeghien (6,06%) zijn deze 
werktuigen eerder beperkt aanwezig. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn meestal goed vertegenwoordigd. Ze maken gemiddeld 20% 
tot 30% uit van de werktuigensamenstelling. Er zijn echter een aantal pieken merkbaar te 
Dilsen –Dilserheide (36,54%) en te Oudenaarde –Donk (50,87%). Te Brecht –Moordenaarsven 
2 (10,63%) en vooral te Brecht –Moordenaarsven 1 (2,63%) is het aandeel van deze werktuigen 
gering. 

2.3.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en stekers ontbreken meestal op de Laat –Mesolithische sites. Waar ze wel aanwezig 
zijn, ligt hun percentage vaak niet hoger dan 3%. In Dilsen –Dilserheide bedraagt het aantal 
boren echter 5,77%. Bij de stekers is ook een duidelijke piek merkbaar, meer bepaald in 
Oeudeghien –Barbeyinfossé (12,12%). 

2.3.3.4  Microlieten  
 
Microlieten vormen ook tijdens het Late Mesolithicum een zeer belangrijke categorie 
werktuigen. Er zijn echter een aantal zeer duidelijke variaties merkbaar. Microlieten zijn zeer 
sterk aanwezig te Brecht –Moordenaarsven 1 en 2, waar ze respectievelijk 55% en 49% 
uitmaken van het totaal aan werktuigen. Te Opglabeek (36,21%) en Remouchamps (40,16%) 
zijn ze ook goed vertegenwoordigd. Op de overige sites maken ze ongeveer 20% tot 30% van 
het werktuigenbestand uit.  



 220 

De verdeling van de diverse types microlieten is tevens zeer divers: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis ontbreken meestal tijdens het Late Mesolithicum. Op 
enkele sites, waaronder Brecht –Thomas Heyveld (5,88%), Dilsen –Dilserheide (6,85%), 
Oudenaarde –Donk (2,63%) vindt men ze echter nog in beperkte mate terug. Op een aantal 
andere sites, meer bepaald Weelde –Paardsdrank (voornamelijk sector 4, 20%) en Brecht –
Moordenaarsven 2 (18,51%) vormen ze nog een aanzienlijk deel van de microlithische 
component.  
 

- Tweepuntige microlieten 
 

Tweepuntige microlieten werden enkel te Brecht –Moordenaarsven 2 (0,83%) en Weelde -1 
(0,48%) teruggevonden, waar ze slechts een beperkt deel van de microlieten uitmaken. Te 
Remouchamps (8,33%) vormen deze werktuigen echter een tamelijk belangrijke groep. 
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Figuur 3: Samenstelling van de microlieten op de Laat -Mesolithische opgegraven sites 

 
- Microklingen met afgestompte boord 
 

Binnen de categorie van de microklingen met afgestompte boord is ook een sterke variatie 
zichtbaar. Deze werktuigen zijn sterk aanwezig te Brecht –Moordenaarsven 2 (48,07%), 
Oeudeghien –Barbeyinfossé (40%), Oudenaarde –Donk 2 (47,37%) en Remouchamps 
(37,50%), waar ze ongeveer 1/3 uitmaken van alle microlieten. Op de overige sites ligt hun 
aandeel veel lager, meer bepaald tussen 10% en 20%. Te Brecht –Thomas Heyveld en Weelde 
–Paardsdrank 4 ontbreken ze volledig. 
 

- Driehoeken 
 

Driehoeken zijn ook tijdens het Late Mesolithicum nog aanwezig op verscheidene sites en 
maken meestal 5% tot 10% uit van alle microlieten. Te Oeudeghien zijn de driehoeken 
duidelijk belangrijker. Hun percentage loopt er op tot 20%. Te Weelde –Paardsdrank 5 zijn ze 
slechts gering aanwezig (1,98%). 
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- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis komen voor op 6 van de 11 sites. Hoewel deze werktuigen op 
het merendeel van de vindplaatsen aanwezig zijn, zijn ze duidelijk minder relevant tijdens het 
Late Mesolithicum (< 2%). Op een aantal sites zijn ze iets frequenter, meer bepaald te Dilsen –
Dilserheide (5,48%) en Remouchamps (5,26%). Maar ook hier blijft hun impact binnen het 
microlietenbestand gering.  
 

- Trapezia 
 
De trapezia vormen de belangrijkste groep microlieten tijdens het Laat –Mesolithicum. Hoewel 
deze werktuigen op alle sites aanwezig zijn, zijn een aantal verschillen merkbaar. Trapezia 
overheersen duidelijk te Brecht –Moordenaarsven 1 (88,24%) en Brecht –Thomas Heyveld 
(90,59%), waar ze quasi de totaliteit van de microlieten uitmaken. Ook te Dilsen –Dilserheide 
(72,60%), Weelde –Paardsdrank, Opglabeek –Ruiterskuil (57,89%) en Oeudeghien –
Barbeyinfossé (40%) vormen ze een belangrijke component. Te Remouchamps (27,08%), maar 
vooral te Brecht –Moordenaarsven 2 (15, 75%) zijn ze veel minder van belang. 
 

- Danubiaan –spitsen 
 

Op enkele sites werden tevens Danubiaan –spitsen gevonden, meer bepaald te Brecht–Thomas 
Heyveld en Weelde –Paardsdrank. Het belang van deze spitsen blijft evenwel nog beperkt. Te 
Opglabeek –Ruiterskuil zijn de Danubiaan –spitsen wel belangrijk (21,05%). 

2.3.3.5 Montbani –klingen  
 
Ten slotte werden tijdens het Laat –Mesolithicum op alle sites Montbani –klingen aangetroffen. 
Het aandeel van deze werktuigen schommelt vaak tussen 10% en 20%. Te Brecht –
Moordenaarsven 1 (36,84%) en Brecht –Thomas Heyveld (26,58%) ligt dit aantal echter veel 
hoger. Te Remouchamps –Station Leduc (4,10%) ligt het percentage van de Montbani –klingen 
daarentegen sterk onder het gemiddelde.  

2.3.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Tijdens het Late Mesolithicum kunnen opnieuw enkele duidelijke verschillen opgemerkt 
worden binnen het werktuigenbestand in vergelijking met de voorgaande periodes: 
 
Het aandeel van de schrabbers is nog maar heel beperkt tijdens het Late Mesolithicum (6 -
12%). Het belang van deze werktuigen is duidelijk gedaald in vergelijking met de voorgaande 
periodes, vooral in vergelijking met het Vroege Mesolithicum, waar de schrabbers vaak ¼ van 
het werktuigenbestand uitmaakten. De frequentie van de geretoucheerde afslagen is ook lichtjes 
gedaald, blijkbaar in het voordeel van de geretoucheerde (micro)klingen, die tijdens het Late 
Mesolithicum een kleine stijging vertonen. Deze stijging was tijdens het Midden –
Mesolithicum al ingezet. Het aandeel van bekken, boren en stekers blijft duidelijk dalen in 
vergelijking met voorgaande periodes. Hun aandeel ligt vaak onder de 3%. Kenmerkend is 
tevens de zeer sterke toename van de Montbani –klingen. Hoewel deze werktuigen tijdens de 
voorgaande periode reeds sporadisch aanwezig waren, kennen ze vanaf het Late Mesolithicum 
een duidelijke opmars. Deze opmars gaat gepaard met de verdere afname van de schrabbers en 
de lichte stijging of ‘stabilisatie’ van de geretoucheerde (micro)klingen.  
Ten slotte kunnen we tevens een kleine terugschroeving zien van het aantal microlieten 
(gemiddeld 20 -40%). Tijdens het Midden –Mesolithicum lag het aandeel van de microlieten 
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vaak tamelijk hoog, zelfs op basiskampementen. Dit is waarschijnlijk eerder functioneel te 
verklaren, vermits het aandeel van de microlieten tijdens het Late Mesolithicum perfect in de 
lijn ligt van de frequentie aan microlieten gedurende het Vroege Mesolithicum. 
Verder zien we opnieuw een duidelijke variatie binnen de samenstelling van de microlieten 
zelf. Opmerkelijk is de daling van de ‘oude’ types, waaronder spitsen met niet –geretoucheerde 
basis, tweepuntige microlieten en spitsen met geretoucheerde basis, ten voordele van de 
trapezia. De trapezia kennen een zeer sterke en opmerkelijke opmars in vergelijking met 
voorgaande periodes. Het aandeel van de microklingen met afgestompte boord blijft tijdens het 
Late Mesolithicum nog belangrijk. Driehoeken en microlieten met vlakke retouches komen ten 
slotte nog sporadisch voor.  
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Brecht -M1           5,26                2,63          36,84            55,26    
Brecht -M2       12,75          13,93            2,36            0,47          10,63            9,80            0,94          49,11    
Brecht -TH         6,31          11,30              27,57          26,58            28,24    
Dilsen -Dilserheide         1,92          11,54            5,77            0,38          36,54          14,23            29,62    
Oeudeghien       12,12            6,06            3,03          12,12          27,27          18,18            18,18    
Opglabeek       10,34            9,48            0,86            20,69          22,41            36,21    
Oudenaarde -D2         21,30              50,87          11,30            16,52    
Remouchamps         6,56            6,56              0,82          32,79            4,10            4,92          40,16    
Weelde -1         7,08          12,82            0,80            23,63          12,95            28,17    
Weelde -4         7,48          13,54            0,32            0,16          23,09          16,56            0,16          19,90    
Weelde -5         8,22          14,55            0,23            19,01          14,55            0,23          24,18    

Tabel 4: Weergave van de belangrijkste types werktuigen tijdens het Laat -Mesolithicum 

 
Op basis van deze bevindingen kunnen de sites opnieuw onder een bepaalde categorie geplaatst 
worden: 
 

- Type 1: hieronder worden alle sites gerekend met een normaal aantal werktuigen (6 -
10%) en een ongeveer evenredig belang van gemene werktuigen en microlieten. De 
microlieten maken echter niet meer dan de helft van het werktuigenbestand uit. Zoals 
eerder vermeld worden deze sites het best geïnterpreteerd als basisnederzettingen. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Brecht –Thomas Heyveld, Dilsen –
Dilserheide, Opglabeek –Ruiterskuil, Oudenaarde –Donk, Remouchamps –Station 
Leduc en Weelde –Paardsdrank. 
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Aan de hand van de hierboven vermelde ondervindingen kunnen we een bijkomende 
onderverdeling doorvoeren: 
 

⋅ Site met een dominantie van geretoucheerde (micro)klingen: Dilsen–
Dilserheide, Oeudeghien, Oudenaarde–Donk, Remouchamps–Station 
Leduc, Weelde –Paardsdrank. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal geretoucheerde (micro)klingen en 

Montbani –klingen: Brecht –Moordenaarsven 2, Brecht –Thomas 
Heyveld, Opglabeek –Ruiterskuil. 

 
⋅ Sites met een dominantie van Montbani –klingen: Brecht–

Moordenaarsven 1. 
 

- Type 2: hieronder bevinden zich vindplaatsen met een normaal aandeel aan werktuigen 
(6 -10%), maar met een sterk verhoogde frequentie aan microlieten, ten koste van de 
gemene werktuigen. Deze vindplaatsen worden geklasseerd onder de extractiekampen. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Brecht –Moordenaarsven 1. 

 
Het extreem hoge percentage Wommersomkwartsiet in Brecht –Moordenaarsven 1 is 
opmerkelijk. Dergelijke hoge aantallen werden slechts op 1 andere Belgische, Mesolithische 
site aangetroffen, namelijk Helchteren –Sonnisse Heide 2. Een ander opmerkelijk element is de 
zeer sterke dominantie van de trapezia onder de microlieten. Deze microlieten waren quasi 
uitsluitend gemaakt uit Wommersomkwartsiet. Op de site werden tevens een zeer groot aantal 
niet–geretoucheerde (micro)klingen aangetroffen en een interessant aantal kerfresten. Mogelijk 
werd deze locatie gebruikt voor de productie van de jachtuitrusting en meer specifiek de 
trapezia. Het feit dat voor de productie van de (micro)klingen in hoofdzaak 
Wommersomkwartsiet werd aangewend, ondersteunt deze mogelijkheid. Bijkomend dient 
vermeld te worden dat BM -1 de enige vindplaats is, die zich kenmerkt door een sterke 
dominantie van Montbani –klingen onder de gemene werktuigen. Mogelijk dient hier een 
functionele oorzaak voor gevonden te worden. BM -1 is bovendien de enige vindplaats die een 
duidelijke overheersing aan microlieten vertoont. De site dient daarom waarschijnlijk niet als 
een echt jachtkampement geïnterpreteerd te worden, maar eerder als een locatie waar de 
jachtuitrusting werd gemaakt en bewerkt. 

 
- Type 3: deze vindplaatsen kenmerken zich door een sterk verlaagd aantal werktuigen (< 

2%). Bovendien verwijzen diverse andere elementen, waaronder het totaal ontbreken 
van structurele sporen op de specifieke functie van de vindplaatsen. Deze sites worden 
daarom geïnterpreteerd als ‘special purpose sites’. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Oeudeghien –Barbeyinfossé. 
 

Oeudeghien –Barbeyinfossé vertoont verscheidene elementen, die wijzen op een zeer specifieke 
functie. Ten eerste duidt de lage frequentie aan werktuigen er op dat de site niet als basiskamp 
gebruikt werd. Kenmerkend is tevens de grote homogeniteit en goede kwaliteit van de gebruikte 
silex, evenals de grote hoeveelheden grondstof op de site. Ten slotte is de sterke voorbereiding 
van de knollen voor de productie van (micro)klingen, evenals het feit dat deze (micro)klingen 
vervolgens naar een andere locatie getransporteerd werden, kenmerkend voor 
vuursteenverzamelkampen. De onderzoekers vermelden dat de grote afstand tussen de site en 
de silexbron (ongeveer 30km) de functie als raw material procurement site onwaarschijnlijk 
maakt. Uit zowel de cijfergegevens, als andere bevindingen lijkt deze interpretatie naar mijn 
mening voorlopig het meest bevredigend. Het lage aantal niet –geretoucheerde afslagen op de 
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site kan in overeenstemming gebracht worden met het feit dat de focus van de activiteiten 
gericht was op de productie van (micro)klingen. Het hoge aantal stekers is tevens opmerkelijk. 
Hier dient waarschijnlijk een functionele oorzaak voor gezocht te worden. 
 
Ten slotte kan nog een onderverdeling gebeuren op basis van de aanwezige microlieten: 
 

⋅ Sites met een zeer sterke dominantie aan trapezia: Brecht –Moordenaarsven 1, 
Brecht –Thomas Heyveld, Dilsen –Dilserheide, Opglabeek –Ruiterskuil, Weelde 
–Paardsdrank. 

 
⋅ Sites waar trapezia en microklingen met afgestompte boord evenredig aanwezig 

zijn: Brecht –Moordenaarsven 2, Oeudeghien –Barbeyinfossé, Oudenaarde –
Donk 2, Remouchamps –Station Leduc. 

 
⋅ Sites met een dominantie van microklingen met afgestompte boord: Brecht –

Moordenaarsvan 2. 
 
Zoals uit bovenstaande onderverdeling kan worden afgeleid worden tijdens het Late 
Mesolithicum 5 sites gekenmerkt door een sterk overgewicht aan trapezia. Op de overige 
vindplaatsen komen de trapezia en microklingen met afgestompte boord ongeveer evenredig 
voor. Te Brecht –Moordenaarsven 2 zien we zelfs een dominantie van deze laatste groep. Dit 
kan, zoals eerder vermeld, gemakkelijk verklaard worden door de vermenging op de site. 
 
 
Hoewel de sites tamelijk goed onder bepaalde categorieën kunnen worden geplaatst, kan toch 
getracht worden een nauwkeuriger interpretatie te bieden voor sommige vindplaatsen, waar het 
aandeel van bepaalde types werktuigen sterk varieert in vergelijking met de andere sites: 
 
Zoals hierboven aangehaald, vormen de schrabbers tijdens het Late Mesolithicum slechts een 
heel beperkte categorie werktuigen. Hun aandeel ligt echter te Dilsen –Dilserheide uitermate 
laag en te Brecht –Moordenaarsven 1 en Oudenaarde –Donk ontbreken ze volledig. Het lage 
aandeel van de schrabbers te Dilsen en Oudenaarde valt mogelijk in overeenstemming te 
brengen met het verhoogde aantal geretoucheerde (micro)klingen op beide sites. Zoals eerder 
vermeld werden deze werktuigen ook aangewend voor vlees- en huidbewerking, waardoor 
aangenomen kan worden dat de geretoucheerde (micro)klingen naar mate de tijd vordert meer 
en meer de functie van de schrabbers overnemen.  
 
Het zeer lage aantal geretoucheerde afslagen te Brecht –Moordenaarsven 1 en Oeudeghien kan 
gemakkelijk verklaard worden door de specifieke functies van beide sites. Te Brecht ligt de 
focus van de activiteiten op de productie van microlieten, meer bepaald trapezia. De sterke 
aanwezigheid van niet –geretoucheerde (micro)klingen bevestigt dit. Dit verklaart de zeer lage 
frequenties aan afslagen. Het ontbreken van schrabbers kan tevens rechtstreeks in verband 
gebracht worden met de specifieke functie van BM -1, waar slechts een beperkt aantal 
levensnoodzakelijke activiteiten werden uitgevoerd. Bovendien konden de talrijke 
(micro)klingen op de site gemakkelijk de functie van de schrabbers overnemen.  
In Oeudeghien lag de focus daarentegen op de productie van geretoucheerde (micro)klingen, 
die vervolgens naar een ander kamp werden gebracht. Het tamelijk grote aantal niet –
geretoucheerde afslagen op de site kan verklaard worden door het feit dat de knollen en kernen 
te Oeudeghien zeer sterk voorbereid werden, om zo als het ware ‘perfecte’ (micro)klingen af te 
slaan. 
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In Oudenaarde –Donk bevonden zich een tamelijk hoog aantal geretoucheerde (micro)klingen 
en afslagen. Micro wear analyse van de geretoucheerde (micro)klingen toonde aan dat deze 
werktuigen voornamelijk gebruikt werden voor vleesbewerking. De Montbani –klingen werden 
daarentegen gebruikt voor de bewerking van beenderen. Op de site werd tevens een 
aanzienlijke hoeveelheid debitageproducten aangetroffen, wat wijst op de in situ bewerking. Al 
deze elementen wijzen erop dat er op de vindplaats een brede waaier aan levensnoodzakelijke 
activiteiten werd uitgevoerd, gaande van de productie van werktuigen, tot vlees- en 
huidbewerking, evenals beenbewerking. De variabiliteit onder het lithische materiaal kan hier 
dus een functionele verklaring krijgen. Het ontbreken van schrabbers te Oudenaarde en het feit 
dat een grote hoeveelheid geretoucheerde (micro)klingen werden aangetroffen (met sporen van 
vleesbewerking) wijst er nogmaals op dat de schrabbers langzaamaan vervangen worden door 
andere (meer efficiënte) werktuigen. 
 
Belangrijke opmerking:  
 
Zoals eerder vermeldt, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat Brecht –
Moordenaarsven 2 mogelijk een palimpsestsituatie vormt van een vroege en late Mesolithische 
vindplaats. Wanneer men tracht de vroege en late component van elkaar te onderscheiden85

 

, dan 
wordt volgend beeld van de werktuigensamenstelling verkregen: 
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Figuur 5: Weergave van de werktuigen op de vroege en late site van B -M2 

 
Hieruit kunnen we afleiden, dat er enkele verschillen merkbaar zijn in de algemene 
werktuigensamenstelling. Ten eerste vormen de microlieten duidelijk een veel belangrijker 
categorie binnen de vroege (55%) dan binnen de late (29%) component. Ten tweede kan men 
een groot verschil opmerken binnen het aandeel van de Montbani –klingen. Deze werktuigen 
ontbreken volledig binnen de vroege fase, maar vormen meer dan ¼ van alle werktuigen tijdens 
de late fase. Ten slotte is er ook onder de verdeling van de schrabbers (18% en 7%) en de 
geretoucheerde (micro)klingen (5% en 22%) een opmerkelijk verschil waarneembaar.  
Er is echter ook binnen de verdeling van de microlieten een groot onderscheid waarneembaar, 
wanneer men de vroege en late component apart analyseert: 
 

                                                 
85 Naar VERMEERSCH P.M., LAUWERS R. & GENDEL P.A. 1992: 55 -67. 
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Figuur 6: Weergave van de microlieten op de vroege en late site van B -M2 

 
Wanneer men de 2 fases apart bekijkt dan zien we dat de verdeling van de microlieten veel 
beter overeenstemt met de archeologische realiteit. Binnen de vroege fase is een duidelijke 
overheersing waarneembaar van de microklingen met afgestompte boord, gevolgd door de 
spitsen met niet –geretoucheerde basis. De vroege B –M2 fase kan evenwel moeilijk binnen een 
bepaalde groep plaatsen. De dominantie van microklingen met afgestompte boord is namelijk 
kenmerkend voor het Midden –Mesolithicum (voornamelijk de groep van Sonnisse Heide), 
maar hierin past de vroege component niet volledig (onder meer door de tamelijk grote 
aanwezigheid van spitsen met niet –geretoucheerde basis). De beste parallellen zijn te vinden 
met de “Groep van Neerharen”, hoewel deze groep normaliter sterk gedomineerd wordt door 
spitsen met niet –geretoucheerde basis. Binnen de late component overheersen de trapezia, 
gevolgd door de microlieten met vlakke retouches. Deze fase is gemakkelijker te plaatsen, meer 
bepaald binnen de “Groep van Paardsdrank”. 
 
Uit deze korte analyse blijkt hoe sterk de vermenging van een site en dus van het materiaal de 
typologische bevindingen kan verstoren. Hoewel deze onderverdeling tussen een vroege en late 
fase puur artificieel is, weerspiegelt de verdeling (naar mijn mening) veel beter de 
archeologische realiteit. Niettegenstaande er door de onderverdeling waarschijnlijk een aantal 
zaken enigszins vertekend86

 

 zijn, zien we toch dat dergelijk diepgaand onderzoek van eventuele 
vermengingen en verstoringen een realistischer beeld geeft van de typologische samenstelling. 
Dergelijke onderverdelingen zijn voor de meeste sites echter niet mogelijk en men dient dus 
telkens rekening te houden met een mogelijke vermenging tijdens de typologische analyse van 
de diverse vindplaatsen. 

                                                 
86 De zeer hoge frequenties aan microklingen met afgestompte boord past niet echt in wat we gewoon zijn voor een 
vroege fase en mogelijk dient een deel van de microklingen tevens aan de late fase te worden toegeschreven. 
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2.4 Besluit 
 
We kunnen concluderen dat zowel binnen de algemene artefactensamenstelling, als binnen de 
werktuigensamenstelling een duidelijke variabiliteit waarneembaar is tussen de diverse 
periodes. Deze variabiliteit kan in vele gevallen gekoppeld worden aan een chronologische 
evolutie, waarbij bepaalde types werktuigen (en vooral microlieten) verdwijnen en vervangen 
worden door nieuwe, ‘meer efficiënte’ varianten. We kunnen het als het ware vergelijken met 
onze huidige technologische evolutie, waar oudere en minder gebruiksvriendelijke producten 
ingeruild worden voor nieuwere en productievere exemplaren. Er is dus als het ware een 
technologische evolutie ‘avant la lettre’ vast te stellen, waarbij de prehistorische mens optimaal 
leerde om te gaan met een steeds beperktere hoeveelheid materiaal. Dit zien we onder meer in 
de steeds toenemende microlitisatie. We denken hierbij in de eerste plaats aan de trapezia, waar 
slechts een kleine hoeveelheid materiaal nodig is voor de productie van een werktuig dat even 
of zelfs meer productief was dan de vroegere jachtuitrustingen. Hoewel er dus een 
chronologische vooruitgang kan worden vastgesteld, dient hier echter steeds een functionele 
evolutie aan gekoppeld te worden. Hoe meer de werktuigen met de tijd evolueerden, hoe 
inventiever en gebruiksvriendelijker de veranderingen. Hoewel een chronologische en 
functionele organisatie in vele gevallen een uitleg kunnen bieden voor de sterke diversificatie 
tussen de verscheidene vindplaatsen, is het toch duidelijk dat waarschijnlijk nog andere factoren 
een rol hebben gespeeld binnen de typologische samenstelling. Mogelijk dient er tevens een 
socio –culturele interpretatie geboden te worden. Dit zal in een volgend deel van naderbij 
besproken worden. 
Er zijn echter ook binnen dezelfde periodes een aantal duidelijke variaties vast te stellen tussen 
diverse sites en binnen de concentraties van dezelfde site. Voor deze verschillen dient vaak een 
functionele oorzaak gezocht te worden. Zoals we hierboven hebben gezien, kunnen de 
vindplaatsen naar gelang hun werktuigensamenstelling onderverdeeld worden in diverse types 
nederzettingen. Deze nederzettingen kenmerken zich allemaal door een specifieke functie of 
activiteit en vertonen allen (ongeveer) dezelfde soorten werktuigen. De aanwezigheid of 
dominantie van bepaalde werktuigen wijst dus op de uitgevoerde activiteiten op de site. Bij 
gebrek aan uitvoerig micro wear onderzoek is het echter moeilijk een specifieke functie te 
koppelen aan bepaalde werktuigen.  
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3 ANALYSE VAN DE OPPERVLAKTESITES 
 

3.1 Vroeg -Mesolithicum 
3.1.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling 

3.1.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Een eerste element dat onmiddellijk opvalt binnen de assemblage, is het hoge percentage aan 
kernen te Ursel –Wagenmakersbeek. Het aantal kernen binnen de 3 eenheden schommelt tussen 
16% en 22% (gemiddeld 18% over de 3 concentraties) en ligt duidelijk hoger dan bij de overige 
oppervlaktesites, waar het percentage gemiddeld tussen de 2% en 6% schommelt. Wat het 
verfrissingmateriaal betreft, zijn geen al te grote verschillen merkbaar. Het percentage ligt 
meestal tussen 1% en 3%. Te Daknam en Sinaai –Eindeken ligt dit aandeel iets lager 
(respectievelijk 0,54% en 0,41%). Wachtebeke –Overslagdijk vertoont daarentegen een iets 
hoger percentage (3,55%), maar ook hier blijft het aandeel beperkt. 

3.1.1.2 Afslagproducten 
 
Binnen de categorie van de afslagen is ook een duidelijke diversiteit merkbaar tussen de 
verschillende sites. De hoogste percentages afslagen zijn waarneembaar te Daknam –Bormte 
(72,24%) en Sinaai –Eindeken (73,46%). Op de andere sites ligt het percentage gemiddeld 
tussen 40% en 58%. Lembeke –Singel bevindt zich enigszins tussenin (63%).  
De (micro)klingen vertonen, evenals de afslagen en kernen, een aantal duidelijk pieken. Dit is 
onder meer het geval te Sint –Kruis –Winkelwarande (31,66%) en vooral te Wachtebeke (40%), 
waar het aantal (micro)klingen duidelijk boven het gemiddelde ligt. Lembeke –Singel en Sinaai 
–Einde vertonen tevens een tamelijk hoog aantal (micro)klingen. Ursel valt opnieuw op binnen 
de assemblage, ditmaal door het lage aantal (micro)klingen (< 5%).  

3.1.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Het aandeel van de brokstukken bevindt zich meestal rond 1%. Er zijn echter een aantal zeer 
hoge pieken merkbaar te Lovendegem (38,84%) en Ursel (30%). Op andere sites, onder andere 
Sinaai –Eindeken, Sint –Kruis –Winkelwarande, Wachtebeke –Overslagdijk, Lembeke –Singel 
en Sinaai –Einde ontbreken brokstukken volledig. Mendonk 30 bevindt zich enigszins tussen de 
twee extremen met een percentage van 11,90%. Kloppers zijn over het algemeen beperkt 
aanwezig (minder dan 1%) en ontbreken vaak op diverse sites. Ook de stekerafslagen en 
kerfresten zijn slechts matig vertegenwoordigd. Hun aandeel overschrijdt nooit de 1%. 

3.1.1.4 Werktuigen 
 
Ten slotte kon men onder de werktuigen ook geen noemenswaardige verschillen opmerken. Het 
werktuigenpercentage schommelt meestal tussen 4% en 8%. Te Mendonk ligt dit percentage 
enigszins hoger (12,95%). Te Ursel 2 en 3 ligt het percentage eerder aan de lage kant 
(respectievelijk 2,85% en 3,41%). Indien men echter de 3 eenheden samen bekijkt, dan ligt het 
aandeel van de werktuigen goed binnen het gemiddelde (4,62%).  
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3.1.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Over het algemeen zijn er geen al te sterke variaties zichtbaar binnen het artefactenbestand van 
de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites. Toch kunnen enkele zaken opgemerkt worden:  
Kernen en verfrissingproducten zijn meestal slechts gering aanwezig (respectievelijk 2 -6% en 
< 2%). We kunnen evenwel een lichte ‘stijging’ opmerken in vergelijking met de opgegraven 
sites, waar het aandeel van de kernen vaak onder de 3% lag. Afslagen zijn op hun beurt zeer 
belangrijk binnen het artefactenbestand en hun aandeel ligt ongeveer in dezelfde lijn als op de 
Vroeg –Mesolithische opgegraven vindplaatsen (40 -60%). Hoewel (micro)klingen op de 
oppervlaktesites belangrijk zijn, ligt hun frequentie iets lager dan bij de opgegraven 
vindplaatsen (10 -15/20%). Verder is het aandeel van de brokstukken over het algemeen 
tamelijk beperkt (< 1%), hoewel er op een aantal sites duidelijke pieken waarneembaar zijn. 
Ten slotte is er onder de verdeling van de werktuigen geen al te sterke diversiteit merkbaar. 
Hun aandeel schommelt meestal tussen 4% en 8% en ligt hierdoor in dezelfde lijn als op de 
opgegraven sites. 
 
Het feit we voor de oppervlaktesites slechts over weinig bijkomende informatie, onder meer in 
verband met aanwezige structuren, verstoringen en dergelijke beschikken, bemoeilijkt enigszins 
de analyse. Hoewel enkele conclusies kunnen getrokken worden, kunnen ze vaak niet 
rechtstreeks gekoppeld worden aan gegevens over de site. Desondanks kan men op basis van 
enkele andere aspecten interessante interpretaties voorleggen: 
 
Een element dat duidelijk opvalt binnen de algemene artefactensamenstelling is de zeer hoge 
frequentie aan kernen te Ursel –Wagenmakersbeek. Dit hoge percentage kan mogelijk verklaard 
worden door het feit dat Ursel de enige locatie is, die gelegen is in een vuursteenrijk gebied, 
meer bepaald in het Meetjesland. De andere Vroeg –Mesolithische sites bevinden zich allemaal 
in de nabijheid van de Moerbeekvaart, een locatie die slechts weinig lithisch materiaal 
opleverde. Het tamelijk hoge percentage aan brokstukken kan hier bijgevolg aan gekoppeld 
worden. Het is immers logisch dat sites, die zich in de onmiddellijke nabijheid van 
materiaalbronnen bevinden minder zullen geneigd zijn om ‘spaarzaam’ om te gaan met het 
materiaal. Dit in tegenstelling tot de overige Vroeg –Mesolithische sites, die gezien het gebrek 
aan primaire bronnen, zullen trachten het maximum te verkrijgen uit de beperkte hoeveelheden 
grondstof. De frequentie aan (micro)klingen ligt echter op alle drie de eenheden sterk onder het 
gemiddelde. Mogelijk kan dit verklaart worden door het feit dat de focus van de site gericht was 
op de productie van schrabbers, meer bepaald afslagschrabbers. Opmerkelijk is tevens het 
tamelijk lage percentage aan werktuigen binnen Ursel -2 en 3. Wanneer men echter de site als 
een geheel beschouwt, dan ligt het aandeel van de werktuigen goed binnen het gemiddelde. Het 
feit dat bepaalde types artefacten sterker aanwezig zijn in bepaalde eenheden, wijst er mogelijk 
op dat elke locatie voor een specifieke functie of taak gebruikt werd. 
 
De grote hoeveelheid brokstukken te Lovendegem –Brug Oost is moeilijk te verklaren. 
Misschien kan de aanwezigheid van een haard, die zorgde voor oververhitting en bijgevolg 
verbrokkelen van het materiaal, een mogelijke verklaring vormen.  
 
De zeer hoge percentages afslagen te Daknam –Bormte en Sinaai –Eindeken zijn tevens 
opmerkelijk. Dit kan in vele gevallen echter rechtstreeks gekoppeld worden aan de 
samenstelling van de werktuigen. Op beide vindplaatsen vormen de (afslag)schrabbers en de 
geretoucheerde afslagen namelijk een aanzienlijk deel van het werktuigenbestand (50%). 
Bovendien was de focus van de sites niet georiënteerd op de productie van microlieten, 
waardoor men geen grote nood had aan (micro)klingen. Voor de productie van microlieten 
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dienden namelijk vooral (smalle) (micro)klingen te worden gebruikt. Op basisnederzettingen, 
waar men minder ‘nood’ had aan microlieten, was men niet genoodzaakt om ‘moeilijk’ te 
debiteren. Zoals in een volgend deel uitvoeriger zal worden besproken, was de prehistorische 
mens geneigd om eenvoudig te debiteren. Hierbij gebruikte hij vervolgens elk debitageproduct 
om werktuigen te vormen (soms werden zelfs de eigenlijke afslagproducten aangewend). 
 
Het aandeel van de (micro)klingen ligt op een aantal sites tamelijk hoog. Dit is onder meer het 
geval te Sint –Kruis –Winkel –Winkelwarande. Dit kan rechtstreeks gekoppeld worden aan het 
belang van de microlieten op de site. Deze vindplaats wordt namelijk gekenmerkt door een 
redelijk hoge frequentie aan microlieten.  
 
De (micro)klingen zijn ook te Lembeke en Sinaai –Einde goed vertegenwoordigd. Dit kan 
hoogstwaarschijnlijk ook in verband gebracht worden met de productie van microlieten.  

3.1.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling 

3.1.3.1 Schrabbers 
 
De schrabbers vormen over het algemeen een belangrijke werktuigencategorie op de diverse 
Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites. Hun aandeel varieert meestal tussen de 20% en 45% 
van het totaal aan werktuigen. Te Ursel ligt dit percentage echter ver boven het gemiddelde. In 
alle drie de sites ligt het aandeel van de schrabbers boven de 50%. Te Ursel 1 loopt dit zelfs op 
tot bijna 79%. Wachtebeke –Overslagdijk (6,52%) kenmerkt zich daarentegen door een heel 
beperkt aantal schrabbers, ten voordele van de stekers. Mendonk 30 en Sint –Kruis –
Winkelwarande bevinden zich tussen de extremen. 

3.1.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen  
 
Binnen de verdeling van de geretoucheerde afslagen is ook een grote diversiteit merkbaar. Deze 
werktuigen domineren vooral te Daknam (33,33%), Mendonk (29,15%) en Sinaai –Einde 
(21,43%). Te Lembeke –Singel ontbreken ze. Op de overige sites ligt hun aandeel meestal 
tussen 4% en 10%.  
De geretoucheerde (micro)klingen zijn vooral te Sint –Kruis –Winkelwarande (25%), Ursel –2 
(21,74%) en Wachtebeke (21,74%) sterk aanwezig. Het aandeel van de geretoucheerde 
(micro)klingen loopt er op tot meer dan 20%. Op de andere sites ligt dit percentage vaak lager, 
meer bepaald tussen 7% en 17%. Sinaai –Eindeken (6%) Ursel -3 (5,26%) hebben een iets lager 
percentage, maar vooral Ursel –Wagenmakersbeek 1 (1,64%) valt op door het beperkte belang 
van de geretoucheerde (micro)klingen binnen de assemblage. 

3.1.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Het aandeel van de bekken en boren blijft op alle sites tamelijk beperkt en schommelt meestal 
tussen 1% en 4%. Te Sinaai –Eindeken (6%) en Lembeke –Singel (7,69%) ligt dit percentage 
iets hoger. Op de andere sites, meer bepaald Lovendegem, Ursel -2 en Ursel -3, evenals 
Wachtebeke –Overslagdijk ontbreken ze volledig. 
Ook wat de stekers betreft, zijn er grote onderlinge verschillen. Stekers komen op de meeste 
sites slechts gering voor. Te Ursel -2 (13,04%) ligt hun percentage iets hoger dan bij de overige 
vindplaatsen. Het belang van de stekers te Wachtebeke is echter opmerkelijk. Hier vormen ze 
de helft van de werktuigensamenstelling. Dit in tegenstelling tot de andere Vroeg –
Mesolithische vindplaatsen, waar hun aandeel vaak onder de 8% ligt. Op sommige sites, zoals 
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Daknam, Sinaai –Eindeken en Ursel -3 ontbreken ze volledig. Te Ursel -1 ligt het percentage 
van de stekers ook aan de lage kant (0,82%).  

3.1.3.4 Microlieten en spitsen 
 
Spitsen met afgestompte boord, een duidelijk overblijfsel van het Finaal –Paleolithicum, 
ontbreken op alle sites behalve te Sint –Kruis –Winkelwarande. Maar ook daar komen ze 
slechts zeer beperkt voor (2,27%). 
Microlieten vormen daarentegen overal een belangrijke werktuigencategorie. Op de meeste 
vindplaatsen ligt het aandeel van de microlieten tussen de 20% en 30%. Te Sint –Kruis –
Winkelwarande zien we een kleine piek tot 34,09%, maar ook hier blijft hun aandeel niet ver 
boven het gemiddelde van de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites. Te Wachtebeke 
(17,39%), Daknam (16,36%) en Ursel -1 (10,66%) is het aandeel van de microlieten iets 
beperkter. Te Ursel -2 ontbreken ze. Dit kan, zoals hierboven vermeld, enigszins verklaard 
worden door het feit dat de 3 eenheden van Ursel waarschijnlijk tot dezelfde site behoorden. 
Het feit dat microlieten ontbreken te Ursel -2 wijst er vermoedelijk op dat deze locatie gebruikt 
werd voor andere activiteiten. Het hoge aandeel van de microlieten te Ursel -3 duidt (31,58%) 
er echter op dat er toch aandacht was voor jachtactiviteiten op de site.  
 
Ook wat de microlietensamenstelling betreft, zijn een aantal vaststellingen mogelijk:  
 

Figuur 6: Weergave van de verschillende microlietentypes op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 
 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis  
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen op de meeste Vroeg –Mesolithische sites een 
belangrijke categorie. Te Lovendegem (58,82%), Wachtebeke (83,33%) en Sinaai –Einde 
(63,64%) valt hun aandeel binnen het microlietenbestand onmiddellijk op. Ook te Mendonk 
(36%), Sint –Kruis –Winkelwarande (41,67%) en Lembeke (50%) spelen ze een belangrijke 
rol. Te Daknam (14,29%) en Ursel -3 (16,67%) is hun aandeel duidelijk beperkter. Te Ursel -1 
ontbreken deze werktuigen. 
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- Tweepuntige microlieten 
 

Tweepuntige microlieten komen slechts op 2 Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites voor, meer 
bepaald te Sinaai –Eindeken (25%) en Ursel -3 (33,33%), waar ze onmiddellijk een belangrijk 
deel van de microlitische component voor hun rekening nemen. 
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 

Microklingen met afgestompte boord zijn iets frequenter aanwezig dan de tweepuntige 
microlieten en komen onder andere te Lovendegem (23,53%), Mendonk (8%), Sinaai –
Eindeken (12,5%) en Lembeke (37,5%) voor. Zoals uit de cijfers kan afgeleid worden, varieert 
hun aantal sterk naargelang de site. 
 

- Driehoeken  
 

Driehoeken zijn nog frequenter en komen voor op 8 van de 10 sites. Deze werktuigen zijn te 
Sinaai –Eindeken (25%) Mendonk (32%) vooral te Ursel -1 (62,5%) sterk aanwezig. Op de 
andere sites varieert de frequentie aan driehoeken meestal tussen de 10% en 16%. 
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Microlieten met vlakke retouches komen slechts beperkt voor. Ze vormen vaak een klein 
onderdeel van het microlietenbestand op de sites (vaak minder dan 10%). Te Daknam vormen 
ze echter een tamelijk belangrijke groep en maken er meer dan ¼ van het totale aantal 
microlieten (28,57%) uit. 
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis vormen, in tegenstelling tot voorgaande groep, een 
belangrijke categorie microlieten. Deze werktuigen zijn vooral te Daknam (42,86%), Ursel -3 
(33,33%) en Sint –Kruis –Winkelwarande (25%) goed vertegenwoordigd. Te Lovendegem, 
Mendonk, Ursel -1 en Wachtebeke –Overslagdijk is hun aandeel iets beperkter en schommelt 
tussen de 6% en 18%. Op de overige Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites ontbreken ze.  
 

- Trapezia 
 

Tijdens het Vroege Mesolithicum werden in enkele zeldzame gevallen trapezia aangetroffen. 
Dit was onder andere het geval te Mendonk (2%), Sinaai –Eindeken (12,5%), Sint –Kruis –
Winkelwarande (25%) en Ursel -1 (25%). Het aandeel van de trapezia te Ursel -1 en Sint –
Kruis –Winkelwarande ligt opmerkelijk hoog voor Vroeg –Mesolithische vindplaatsen. 
Normaal gezien doen deze werktuigen pas hun intrede na 8.000 BP. Dit duidt erop dat er 
hoogstwaarschijnlijk een materiaalvermenging heeft plaatsgegrepen op beide vindplaatsen. 

3.1.3.5 Montbani –klingen  
 
Ten slotte werden op de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites sporadisch ook Montbani –
klingen aangetroffen. Deze werktuigen werden enkel teruggevonden te Sinaai –Eindeken (2%), 
Ursel -1 (0,82%) en Sint –Kruis –Winkel –Winkelwarande (6,82%). Te Sint –Kruis –Winkel 
ligt hun aandeel tamelijk hoog in vergelijking met de overige sites.  
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3.1.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Binnen het werktuigenbestand kunnen klaarblijkelijk een aantal variaties vastgesteld worden, 
onder meer tussen de diverse oppervlaktesites onderling, maar ook in vergelijking met de Vroeg 
–Mesolithische opgegraven vindplaatsen. Volgende elementen vallen op binnen de 
werktuigenassemblage: 
De schrabbers vormen op de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites een zeer belangrijke 
categorie werktuigen (20 -45%). Dit was tevens het geval voor de opgegraven vindplaatsen. Het 
aandeel van de schrabbers lag echter opmerkelijk lager op de opgegraven sites (10 -25%). 
Geretoucheerde afslagen zijn minder belangrijk dan de schrabbers, hoewel deze werktuigen 
frequent worden aangetroffen op de diverse sites. Hun aandeel ligt goed binnen het gemiddelde 
van de opgegraven sites. Dit is tevens het geval voor de geretoucheerde (micro)klingen. Bekken 
en boren zijn, evenals op de opgegraven sites, slechts beperkt aanwezig (< 4%). Stekers zijn iets 
talrijker, maar hun aantal blijft ook gering (< 8%). Ten slotte kan opgemerkt worden dat het 
aandeel van de microlieten iets lager ligt dan op de opgegraven vindplaatsen (gemiddeld 20 -
30%). 
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Daknam -Bormte     32,73        33,33          3,64            7,27          25,45        16,36    
Lovendegem     40,35          5,26            8,77        14,04            31,58    
Mendonk     17,49        29,15          3,59          3,14        17,49            1,79        27,35    
Sinaai -Eindeken     36,00          8,00          6,00            6,00          2,00        20,00        22,00    
St -Kruis -Winkelwarande     15,91          9,09          2,27          4,55        25,00          6,82          34,09    
Ursel -W1     78,69          6,56          0,82          0,82          1,64          0,82          10,66    
Ursel -W2     56,52          4,35          13,04        21,74          
Ursel -W3     52,63        10,53              5,26            31,58    
Ursel -Totaal     72,56          6,71          0,61          2,44          4,88          0,61          11,59    
Wachtebeke       6,52          4,35          50,00        21,74            17,39    
Lembeke     46,15            7,69          7,69          7,69            30,77    
Sinaai -Eindeken     23,81        21,43          4,76          7,14        14,29            28,57    

Tabel 7: Weergave van de voornaamste types werktuigen op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 

 
Op basis van de cijfergegevens kunnen we, evenals bij de opgegraven vindplaatsen, trachten de 
sites onder te verdelen in verscheidene types, naar gelang de werktuigensamenstelling: 
 

- Type 1: tot dit type behoren sites, die gekenmerkt worden door een normaal aantal 
werktuigen (4 -8%) en een ongeveer gelijklopend aantal gemene werktuigen en 
microlieten. Dergelijk type vindplaatsen wordt omschreven als een basisnederzetting. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Daknam –Bormte, Lovendegem –Brug Oost, 
Mendonk, Sinaai –Eindeken, Sint –Kruis –Winkelwarande, Ursel –Wagenmakersbeek, 
Wachtebeke –Overslagdijk, Lembeke –Singel, Sinaai –Eindeken. 
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Op basis van deze onderverdeling valt op dat er slechts 1 type nederzettingen kan onderkend 
worden. Binnen de opgegraven vindplaatsen was een veel sterkere variatie merkbaar in de 
soorten nederzettingen en kampementen, die onderscheiden konden worden. Deze diversiteit is 
bij de oppervlaktesites niet zichtbaar. Mogelijk dient de methode, waarbij het materiaal 
ingezameld werd, verantwoordelijk gehouden worden voor dit gebrek aan diversificatie. 
Tijdens oppervlakteprospecties wordt namelijk vooral het ‘grotere’ materiaal ingezameld, 
bijvoorbeeld schrabbers, terwijl de kleinere vondsten vaak over het hoofd worden gezien. Dit is 
tijdens opgravingen veel minder het geval. Mogelijk verklaart dit het verhoogde aantal 
schrabbers op de oppervlaktesites en het iets lagere percentage aan microlieten. Er is namelijk 
geen enkele reden om te denken dat op dit type vindplaatsen andere activiteiten werden 
uitgevoerd. De verschillen binnen de artefacten- en werktuigensamenstelling kunnen dus het 
gevolg zijn van een diversifiërende en beperktere bewaring van de oppervlaktevindplaatsen, 
evenals de minder ‘volledige’ inzameling van het materiaal. 
 
Toch kunnen we trachten, zoals we bij de opgegraven Vroeg –Mesolithische vindplaatsen, een 
verdere opdeling door te voeren. Aan de hand hiervan kunnen we vervolgens evalueren indien 
de oppervlaktesites dezelfde chronologische (en functionele) evolutie vertonen als de 
opgegraven vindplaatsen. Volgende onderverdelingen zijn mogelijk: 
 

⋅ Sites met een dominantie aan schrabbers: Daknam –Bormte, Lovendegem –Brug 
Oost, Mendonk, Sinaai –Eindeken, Sint –Kruis –Winkelwarande, Ursel –
Wagenmakersbeek, Lembeke –Singel, Sinaai –Einde. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal schrabbers en stekers: / 

 
⋅ Sites met een dominantie aan stekers: Wachtebeke –Overslagdijk. 

 
Uit deze opdeling kunnen we concluderen dat, zoals bij de opgegraven sites het geval was, de 
meeste vindplaatsen een duidelijke dominantie van schrabbers vertonen. Sites met een 
dominantie aan stekers zijn eerder zeldzaam. In tegenstelling tot de opgegraven sites kon men 
onder de oppervlaktevindplaatsen geen enkele site onderscheiden waar het aandeel van de 
schrabbers en stekers ongeveer gelijk was.  
 
Daar deze onderverdeling slechts weinig bijkomende informatie leverde omtrent de variabiliteit 
op het niveau van de vindplaatsen zelf, zullen we trachten voor een aantal sites (waar de 
frequentie van een bepaald type werktuigen sterk boven of onder het gemiddelde ligt) een meer 
precieze interpretatie te bieden: 
 
De vindplaatsen Mendonk 30, Sint –Kruis –Winkelwarande en Wachtebeke –Overslagdijk 
kenmerken zich alle drie door een beperkt aantal schrabbers (alleszins duidelijk onder het 
gemiddelde). Het lagere aandeel aan schrabbers te Mendonk kan verklaard worden door het feit 
dat hier een verhoogd aantal geretoucheerde afslagen werden aangetroffen. Uit micro wear 
analyse is namelijk gebleken dat geretoucheerde (en zelfs niet –geretoucheerde) 
debitageproducten tevens als mes konden worden aangewend, waardoor kan aangenomen 
worden dat de vlees- en huidverwerkende functie van de schrabbers te Mendonk overgenomen 
werd door de geretoucheerde afslagen. 
 
Sint –Kruis –Winkelwarande kenmerkt zich door een verhoogd aantal geretoucheerde 
(micro)klingen en Montbani–klingen. De aanwezigheid van de geretoucheerde (micro)klingen 
kan waarschijnlijk, zoals de geretoucheerde afslagen te Mendonk, geïnterpreteerd worden als 
een functionele variatie op de schrabbers (als vlees- en huidverwerkend werktuig). Het hoge 
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aantal Montbani –klingen is daarentegen zeer opmerkelijk voor het Vroege Mesolithicum en is 
waarschijnlijk het gevolg van een aantal vermengingen op de site. Dit werd eerder al 
aangetoond door het zeer hoge aantal trapezia. Mogelijk was te Sint –Kruis –Winkelwarande 
tijdens het Late Mesolithicum dus een secundaire occupatie aanwezig, waarna door allerlei 
bodemprocessen een vermenging van het materiaal met de oudere vondsten optrad. 
 
Het extreem hoge aantal stekers te Wachtebeke is tevens zeer opmerkelijk. Dit wijst 
hoogstwaarschijnlijk op een specifieke functie of activiteit op deze site. Zoals uit verscheidene 
micro wear analyses is gebleken, werden stekers vaak aangewend om beenmateriaal te 
bewerken. Gezien er totnogtoe geen opgravingen zijn uitgevoerd op de site, kan dergelijke 
interpretatie (door de vondst van dierlijk botmateriaal) niet bevestigd worden. 
 
Het zeer grote aantal schrabbers te Ursel is tevens ongewoon. Zoals eerder aangehaald werden 
schrabbers voornamelijk gebruikt voor de vlees- en vooral voor de huidbewerking. De 
schrabbers zijn vooral in de eerste eenheid sterk aanwezig. Ze zijn het minst goed 
vertegenwoordigd binnen de derde concentratie (hoewel ze ook daar nog meer dan de helft van 
het werktuigenbestand uitmaken). Binnen deze laatste eenheid bevinden zich echter duidelijk 
meer microlieten dan op de overige concentraties. Binnen concentratie 2 ontbreken de 
microlieten echter, daar domineren de geretoucheerde (micro)klingen. Het feit dat de drie 
eenheden gekenmerkt worden door de sterke aanwezigheid van een bepaald type werktuigen 
(die vaak binnen de andere eenheden beperkter aanwezig zijn of ontbreken) wijst er 
hoogstwaarschijnlijk op, zoals hierboven reeds gesuggereerd, dat de drie locaties gelijktijdig en 
voor specifieke doeleinden werden gebruikt. 
 
Binnen de samenstelling van de microlieten kan tevens een duidelijke variabiliteit opgemerkt 
worden. Volgende onderverdeling is mogelijk: 
 

⋅ Sites met een dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis: 
Lovendegem –Brug Oost, Mendonk, Sint –Kruis –Winkelwarande, Wachtebeke 
–Overslagdijk, Lembeke –Singel, Sinaai –Einde. 

 
⋅ Sites met een dominantie van tweepuntige microlieten: Ursel –W3. 

 
⋅ Sites met een dominantie van driehoeken: Ursel –W1. 

 
Er dient opgemerkt te worden dat te Ursel –W3 spitsen met geretoucheerde basis in gelijke 
aantallen voorkomen als de tweepuntige microlieten. Bovendien is te Sinaai –Eindeken het 
aandeel van spitsen met niet –geretoucheerde basis, tweepuntige microlieten en driehoeken 
gelijk. Uit deze onderverdeling kunnen we besluiten dat sites met een dominantie aan spitsen 
met niet –geretoucheerde basis domineren. Dit was tevens het geval op de opgegraven sites. Er 
is echter een verschil merkbaar in het aantal sites met een dominantie aan driehoeken. Bij de 
oppervlaktesites kan slechts 1 vindplaats tot deze groep gerekend worden. Bij de opgegraven 
sites was dit aantal veel groter. We zullen in een volgend deel nagaan welke interpretatie moet 
geboden worden voor deze variabiliteit. 
 
Concluderend kunnen we stellen, dat hoewel er een aantal duidelijke gelijkenissen zijn met de 
Vroeg –Mesolithische opgegraven vindplaatsen, er tevens enkele opmerkelijke verschillen 
waarneembaar zijn. Zoals eerder aangehaald, dient dit eerder gerelateerd te worden met een 
andere inzamelingtechniek, dan met een daadwerkelijke variatie. 
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3.2 Midden -Mesolithicum 
3.2.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling 

3.2.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Kernen komen op alle vier de sites voor. Hun aandeel in de assemblage varieert van ongeveer 
3% tot bijna 6%. Kernen zijn dus op alle sites in ongeveer gelijke mate aanwezig. Ook wat het 
verfrissingmateriaal betreft, zijn er geen grote pieken merkbaar. Het aandeel van de 
verfrissingproducten schommelt gemiddeld tussen 1% en 3%. 

3.2.1.2 Afslagproducten 
 
Afslagen vormen op alle Midden –Mesolithische oppervlaktesites de grootste groep 
debitageproducten. Ze zijn het sterkst vertegenwoordigd te Lembeke –Singel (62,52%), maar ze 
zijn ook op de andere sites sterk aanwezig. Hun aantal varieert tussen de 50% en 60%. 
(Micro)klingen vormen ook een belangrijke groep artefacten en zijn ongeveer in gelijke mate 
aanwezig op de vier sites. Ze vormen meestal ongeveer 30% van het artefactenbestand. Te 
Lembeke is dit aandeel iets beperkter (23,76%), maar ook hier kan gesteld worden dat de 
(micro)klingen een belangrijke categorie debitageproducten vormen. 

3.2.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Kloppers, stekerafslagen en kerfresten zijn, evenals tijdens het Vroeg –Mesolithicum, slechts 
beperkt aanwezig in de lithische assemblage. Kloppers werden onder andere teruggevonden te 
Sinaai –Einde en Wachtebeke –Oudenburgse Sluis. Ze vormen hier telkens minder dan 1% van 
het totale artefactenbestand. Stekerafslagen en kerfresten zijn ook gering aanwezig. Deze 
artefacten werden enkel te Sinaai –Einde, Kemzeke –Moortelbeek en Wachtebeke aangetroffen. 
Hun aandeel overschrijdt meestal de 1% niet. Te Kemzeke –Moortelbeek ligt het aantal 
kerfresten iets hoger (1,88%). 

3.2.1.4 Werktuigen 
 
Ten slotte werden op alle vier de sites werktuigen gevonden. Hoewel er een lichte variatie 
merkbaar is tussen de vindplaatsen, ligt het aandeel van de werktuigen meestal tussen 4% en 
8%. Er is dus geen duidelijk verschil merkbaar met de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites.  

3.2.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Er zijn binnen het algemene artefactenbestand slechts weinig variaties waarneembaar in 
vergelijking met de voorgaande periode. Het verschil met de Midden –Mesolithische 
opgegraven vindplaatsen is iets groter, maar blijft over het algemeen ook beperkt. Volgende 
conclusies kunnen getrokken worden: 
Kernen en verfrissingproducten blijven tijdens het Midden –Mesolithicum een beperkte 
categorie artefacten (respectievelijk 2,7 -6% en < 3%). Er is geen opmerkelijk verschil 
zichtbaar in vergelijking met het Vroege Mesolithicum. Het percentage van de kernen ligt wel 
iets hoger dan op de opgegraven sites, waar hun aandeel beperkt bleef tot 2% en minder. De 
afslagen zijn over het algemeen zeer goed vertegenwoordigd (50 -60%) en blijven constant in 
vergelijking met het Vroege Mesolithicum. Ook in vergelijking met de opgegraven 
vindplaatsen blijft het verschil beperkt. (Micro)klingen zijn meestal iets sterker aanwezig op de 
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oppervlaktesites dan op de opgegraven vindplaatsen (hoewel er onder de opgegraven sites 
onderling ook een duidelijke variatie bestond). De frequentie van de (micro)klingen is wel 
duidelijk gestegen in vergelijking met de voorgaande fase. Ten slotte blijft het aantal 
werktuigen, zowel in vergelijking met de voorgaande periode, als met de opgegraven Midden –
Mesolithische vindplaatsen ongeveer gelijk (5 -8%). 
 
Lembeke –Singel is de enige sites, die enigszins opvalt binnen de assemblage. Deze vindplaats 
kenmerkt zich door een verhoogd aantal kernen en afslagen, een iets lagere frequentie 
(micro)klingen en het laagste percentage aan werktuigen. Hoewel er een klein verschil 
waarneembaar is, zijn de variaties te beperkt om daadwerkelijke conclusies uit te trekken. 

3.2.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling 

3.2.3.1 Schrabbers 
 
Binnen het werktuigenbestand is een duidelijke diversificatie merkbaar. Deze variatie uit zich 
onder andere bij de schrabbers. Hoewel deze werktuigen op alle vier de sites een belangrijke 
werktuigengroep vormen, zijn toch een aantal pieken merkbaar. Het aandeel van de schrabbers 
ligt namelijk veel hoger te Lembeke –Singel (46,15%) dan bij de overige Midden –
Mesolithische oppervlaktesites. Ook te Wachtebeke vormen ze een belangrijke categorie (34%). 
Op de andere vindplaatsen varieert hun aantal tussen de 23% en 25%, wat toch opmerkelijk 
lager is.  

3.2.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Ook wat de geretoucheerde afslagen betreft is een duidelijke variatie aanwezig. Deze 
werktuigengroep is sterk vertegenwoordigd te Sinaai –Einde (21,43%) en ontbreekt volledig te 
Lembeke –Singel. Op de overige twee sites, Kemzeke en Wachtebeke, vormen de 
geretoucheerde afslagen respectievelijk 13,46% en 8% van het werktuigenbestand.  
Binnen de verdeling van de geretoucheerde (micro)klingen vallen geen opmerkelijke 
verschillen te noteren in vergelijking met de voorgaande periode. Hun aandeel bedraagt 7,69% 
te Lembeke –Singel en Kemzeke –Moortelbeek en 14,29% te Sinaai –Einde. De frequentie van 
de geretoucheerde (micro)klingen ligt dus op dezelfde lijn als tijdens het Vroege Mesolithicum. 
Er is echter een kleine piek merkbaar te Wachtebeke, waar het percentage oploopt tot 24%. 
Tijdens de voorgaande periode kon men echter ook enkele pieken noteren op bepaalde sites. 

3.2.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Bekken en boren zijn slechts beperkt aanwezig. Hun frequentie schommelt tussen 4% en 8%. 
Hoewel het belang van deze werktuigen beperkt blijft, zien we toch een kleine stijging in 
vergelijking met de voorgaande periode, waar het aandeel van de boren meestal tussen de 1% 
en 4% lag. Stekers zijn ook eerder zeldzaam binnen de assemblage. Te Kemzeke –Moortelbeek 
is het aandeel van de stekers zeer beperkt (1,92%). Op de overige sites komen ze iets frequenter 
voor (4% -8%). Er zijn dus wat het belang van de stekers binnen het werktuigenbestand betreft 
geen opmerkelijke verschillen in vergelijking met de vorige periode. 
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Figuur 7: algemene werktuigensamenstelling van de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 

 

3.2.3.4 Microlieten 
 
De verdeling van de microlieten is over het algemeen vrij homogeen. Op de meeste sites 
vormen ze ongeveer 30% van het werktuigenbestand. Te Kemzeke –Moortelbeek ligt dit 
percentage echter veel hoger. Hier maken de microlieten bijna de helft (46,15%) van het aantal 
werktuigen uit. Ook wat de onderverdeling van de microlieten betreft, zijn een aantal 
verschillen tussen de diverse sites merkbaar: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen enkel te Lembeke –Singel (50%) en Sinaai –
Einde (63,64%) de belangrijkste categorie microlieten. Mogelijk wijst dit erop dat beide sites 
wel degelijk in het Vroege Mesolithicum moeten worden geplaatst. Te Kemzeke –Moortelbeek 
(14,29%) en Wachtebeke –Oudenburgse Sluis (18,18%) is het aandeel van deze spitsen 
duidelijk beperkter.  
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 
Het aandeel van de microklingen met afgestompte boord blijft ook meestal beperkt. Er is 
evenwel een duidelijke variatie merkbaar naargelang de site. Te Lembeke –Singel vormen de 
microklingen 37,5% van de microlieten. Te Sinaai –Einde en Wachtebeke ontbreken ze echter 
volledig. Te Kemzeke –Moortelbeek vormen ze ten slotte 23,81% van alle microlieten. 
 

- Driehoeken 
 

Driehoeken zijn ook slechts gering aanwezig. Dit in tegenstelling tot voorgaande periode, waar 
ze op een aantal sites duidelijk een zeer belangrijke rol speelden. Te Lembeke –Singel en 
Kemzeke –Moortelbeek ontbreken ze volledig. Op de overige twee sites ligt hun aandeel op 
ongeveer 18%. 



 239 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Microlieten met vlakke retouches kennen een lichte opmars in vergelijking met voorgaande 
periode, hoewel er een aantal duidelijke schommelingen zijn. Te Kemzeke (42,86%) en 
Wachtebeke (45,45%), twee zuiver Midden –Mesolithische sites, vormen deze werktuigen meer 
dan 40% van het totaal aan microlieten. Op de twee overige sites, is hun aandeel veel beperkter 
(9,09% en 12,50%). Dit zou er nogmaals op kunnen wijzen dat Lembeke –Singel en Sinaai –
Einde beter in het Vroege Mesolithicum worden geplaatst.  
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis komen in gelijke aantallen voor te Sinaai –Einde en 
Wachtebeke (beide 9,09%). Te Kemezeke –Moortelbeek zijn ze talrijker (19,05%), terwijl ze te 
Lembeke –Singel volledig ontbreken. 
 

- Trapezia 
 

Ten slotte dient nog vermeldt te worden dat te Wachtebeke 1 trapezium werd aangetroffen. Dit 
werktuig kan als een voorbode van het Late Mesolithicum beschouwd worden.  

3.2.3.5 Montbani –klingen 
 
In tegenstelling tot het Vroeg –Mesolithicum werden op de Midden –Mesolithische 
oppervlaktesites geen Montbani –klingen aangetroffen. Dit is eerder opmerkelijk indien men in 
gedachten houdt dat deze werktuigen vooral vanaf het Laat –Mesolithicum een opmars kenden. 
Men zou deze werktuigengroep dus eerder sporadisch verwachten op de Midden –
Mesolithische sites, dan bij de Vroeg –Mesolithische vindplaatsen.  

3.2.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Algemeen kan besloten worden dat er een aantal duidelijke verschillen zichtbaar zijn, zowel in 
vergelijking met de voorgaande periode, als met de Midden –Mesolithische opgegraven sites. 
Volgende conclusies kunnen getrokken worden: 
Schrabbers vormen tijdens het Midden –Mesolithicum nog steeds een belangrijke categorie 
werktuigen (ongeveer 25%), maar hun aandeel is toch gedaald in vergelijking met de 
voorgaande periode, waar het percentage aan schrabbers vaak opliep tot 40%. Er is ook een 
opmerkelijk verschil zichtbaar in vergelijking met de opgegraven vindplaatsen. Schrabbers 
ontbreken er namelijk op verscheidene sites en over het algemeen blijft hun aandeel beperkt tot 
10% en minder. De frequentie van de geretoucheerde afslagen en (micro)klingen blijft 
daarentegen ongeveer gelijk in vergelijking met het Vroege Mesolithicum. Het aandeel van de 
stekers en boren blijft tevens, in navolging van de opgegraven vindplaatsen, tamelijk beperkt. 
Er is ook geen echt verschil merkbaar met het Vroege Mesolithicum. Ten slotte ligt de 
verdeling van de microlieten in dezelfde lijn als tijdens de voorgaande periode. Er is echter een 
variatie waarneembaar in vergelijking met de Midden –Mesolithische opgegraven sites, waar 
het percentage aan microlieten gemiddeld veel hoger lag. Zoals eerder aangehaald, kon dit vaak 
verklaard worden door een functionele oorzaak. 
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Lembeke -Singel       46,15              7,69            7,69            7,69          30,77    
Sinaai -Einde       23,81          21,43            4,76            7,14          14,29          28,57    
Kemzeke -Moortelbeek       25,00          13,46            5,77            1,92            7,69          46,15    
Wachtebeke -OS       34,00            8,00            4,00            4,00          24,00          26,00    

Tabel 8: Weergave van de voornaamste types werktuigen op de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 

 
 
Aan de hand van deze bevindingen kan volgende onderverdeling doorgevoerd worden: 
 

- Type 1: sites behorend tot dit type worden gekenmerkt door een normaal percentage aan 
werktuigen (5 -8%) en een ongeveer gelijklopend aantal gemene werktuigen en 
microlieten. Op basis van het sterke belang en de grote diversiteit van de gemene 
werktuigen worden deze sites geïnterpreteerd als basisnederzettingen. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Lembeke –Singel, Sinaai –Einde, Kemzeke –
Moortelbeek, Wachtebeke –Oudenburgse Sluis. 

 
Evenals bij de voorgaande periode kunnen we, op basis van de cijfergegevens, geen sites 
onderscheiden, die behoren tot een ander type nederzettingen. Hoewel het aandeel van de 
microlieten te Kemzeke iets hoger ligt dan op de overige vindplaatsen, is er toch duidelijk een 
dominantie aan gemene werktuigen. Er is tevens een sterke diversiteit merkbaar onder deze 
gemene werktuigen, waardoor Kemzeke, evenals de overige vindplaatsen, het best kan 
geïnterpreteerd worden als een residentiële nederzetting. Op de opgegraven Midden –
Mesolithische vindplaatsen was het onderscheid tussen de diverse types nederzettingen wel 
goed zichtbaar. Zoals eerder aangehaald, is het gebrek aan diversiteit mogelijk het gevolg van 
een andere en beperktere inzamelingmethode van het materiaal. 
 
Op basis van deze vaststellingen kunnen we trachten, in navolging van de opgegraven 
vindplaatsen, een verdere onderverdeling door te voeren: 
 

⋅ Sites met een dominantie aan schrabbers: Lembeke –Singel, Sinaai –Einde, 
Kemzeke –Moortelbeek, Wachtebeke –Oudenburgse Sluis. 

 
⋅ Sites met een dominantie van geretoucheerde (micro)klingen: / 

 
⋅ Sites met een ongeveer gelijklopend aantal schrabbers en geretoucheerde 

(micro)klingen: / 
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Op de opgegraven vindplaatsen zagen we een duidelijke evolutie, gaande van een dominantie 
van de schrabbers tijdens het Vroege Mesolithicum naar steeds toenemend belang van de 
geretoucheerde (micro)klingen tijdens het Midden –Mesolithicum. Dit onderscheid is echter 
niet goed zichtbaar op de oppervlaktevindplaatsen. Het feit dat slechts 2 sites met zekerheid tot 
het Midden –Mesolithicum kunnen toegeschreven worden (Kemzeke en Wachtebeke), ligt 
mogelijk aan de basis hiervan. 
 
Binnen de samenstelling van de microlieten is een duidelijker variabiliteit merkbaar. Volgende 
groepen kunnen onderscheiden worden: 
 

⋅ Sites met een dominantie van microklingen met afgestompte boord: Lembeke –
Singel, Sinaai –Einde. 

 
⋅ Sites met een dominantie van microlieten met vlakke retouches: Kemzeke –

Moortelbeek, Wachtebeke –Oudenburgse Sluis. 
 
Hoewel we Lembeke en Sinaai onder de categorie van de sites met een dominantie aan 
microklingen met afgestompte boord geplaatst hebben, valt duidelijk op dat niet de 
microklingen met afgestompte boord, maar de spitsen met niet –geretoucheerde basis 
overheersen (> 50% op beide sites). Dit wijst er nogmaals op dat beide vindplaatsen meer 
kenmerken vertonen van het Vroege, dan van het Midden –Mesolithicum (de sterke dominantie 
van schrabbers, vooral te Lembeke, wees ook al in deze richting). Op de ‘echte’ Midden –
Mesolithische vindplaatsen kunnen we evenwel een dominantie vaststellen van de microlieten 
met vlakke retouches. Op de opgegraven sites overheersten daarentegen de microklingen met 
afgestompte boord. Er dient echter opgemerkt te worden, dat het zeer beperkte aantal sites, 
zowel bij de opgegraven, als de oppervlakte vindplaatsen, een verregaande vergelijking 
verhindert.  
 

3.3 Midden -Mesolithicum 
3.3.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling 

3.3.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Kernen vormen, evenals tijdens de voorgaande periodes, slechts een beperkt onderdeel van het 
artefactenbestand. Hun aandeel schommelt vaak rond de 2% tot 3%. Te Stekene –Hazenhoek 
(4,52%) en Wachtebeke –Langelede (4,07%) ligt dit percentage iets hoger, maar het verschil 
valt te verwaarlozen.  
Het verfrissingmateriaal vormt tevens een beperkte groep en hun frequentie ligt in dezelfde lijn 
als tijdens de voorgaande periodes, meer bepaald tussen 0,50% en 2,50%. Te Stekene –
Hazenhoek ligt het percentage iets hoger (3,05%). Dit valt echter gemakkelijk te correleren met 
het iets hogere percentage aan kernen. 

3.3.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
Afslagen vormen de belangrijkste debitageproducten. Het belang van deze artefacten varieert 
sterk naargelang de vindplaats. Er zijn een aantal duidelijke pieken merkbaar te Wachtebeke –
Kloosterbos (56,66%), maar vooral te Wachtebeke –Walderdonk (60,94%) en te Daknam –
Werkstede (67,52%). Op de overige sites varieert het aantal afslagen meestal tussen 45% en 
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52%. Te Stekene –Noordscheidbeek is dit percentage echter opmerkelijk lager (39,17%). Dit is 
duidelijk ten voordele van de (micro)klingen.  
Het belang van de (micro)klingen is ook zeer variabel en schommelt tussen minimaal 15,01% te 
Daknam –Werkstede en maximaal 46,30% te Stekene –Noordscheidbeek. Het aandeel van de 
(micro)klingen ligt echter meestal tussen 30% en 40%. Te Aalter –Stratem (15,38%) en 
Wachtebeke –Walderdonk (22,92%) is het aantal (micro)klingen opmerkelijk geringer. Dit is 
duidelijk ten voordele van de afslagen die op beide sites domineren. 
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Figuur 8: Algemene artefactensamenstelling van de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 

 

3.3.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Tijdens het Late Mesolithicum werden op sommige sites brokstukken aangetroffen, meer 
bepaald te Aalter –Stratem (5,76%) en Daknam –Werkstede (4,68%). Elders ontbreken ze 
volledig. Kloppers, stekerafslagen en kerfresten zijn in geringe mate aanwezig. Hun aandeel 
blijft vaak beperkt tot 1% (en minder) van de totale assemblage. Op enkele sites is het belang 
van de kerfresten echter toegenomen. Dit is onder andere het geval te Aalter –Stratem (2,47%), 
Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer (1,88%), Stekene –Molenberg (1,76%), Wachtebeke –
Kloosterbos (1,88%) en Wachtebeke –Warande (2,42%).  

3.3.1.4 Werktuigen  
 
Ten slotte zijn enkele schommelingen merkbaar binnen de verdeling van de werktuigen. Op de 
meeste sites ligt het aandeel van de werktuigen tussen 6% en 8%. Te Wachtebeke –Walderdonk 
loopt het percentage op tot 10,59%. Te Aalter is het aantal werktuigen iets beperkter (3,53%). 
Hier werden echter, in tegenstelling tot de andere sites, een groot aantal chips met retouche 
aangetroffen (22,71%). Over het algemeen is er evenwel geen duidelijk verschil merkbaar qua 
werktuigenpercentage met de voorgaande periodes.  
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3.3.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Over het algemeen zijn er geen grote verschillen merkbaar in vergelijking met de voorgaande 
periode en in vergelijking met de Laat –Mesolithische opgegraven vindplaatsen. Volgende 
elementen kunnen opgemerkt worden: 
Het aandeel van de kernen en verfrissingproducten ligt ongeveer in dezelfde lijn als tijdens de 
voorgaande periode (2 -4%). Er is bovendien geen verschil merkbaar in vergelijking met de 
opgegraven sites. Dit is tevens het geval voor de verfrissingproducten. Afslagen vormen 
normaliter de belangrijkste debitageproducten (45 -50%). De frequentie van de afslagen ligt iets 
lager dan tijdens het Vroege Mesolithicum. (Micro)klingen zijn op de meeste sites tamelijk 
belangrijk. Hun aandeel is lichtjes gestegen in vergelijking met de voorgaande fase, 
waarschijnlijk in het nadeel van de afslagen. Het aandeel van de kerfresten is ook lichtjes 
omhoog. Hoewel er dus een stijging is in vergelijking met de voorgaande fases, is deze minder 
duidelijk dan op de opgegraven vindplaatsen. Ten slotte blijft het aandeel van de werktuigen, 
zowel in vergelijking met het Midden –Mesolithicum, als met de opgegraven sites quasi gelijk. 
 
Toch vallen enkele vindplaatsen op binnen de assemblage als gevolg van een verhoogd of 
verlaagd aandeel van bepaalde artefacten: 
 
Te Wachtebeke –Walderdonk ligt het aandeel van de afslagen iets boven het gemiddelde. De 
microklingen zijn daarentegen lichtjes ondervertegenwoordigd. Op de site is tevens een kleine 
toename in het aantal werktuigen merkbaar, in vergelijking met de overige Laat –Mesolithische 
vindplaatsen. Het verhoogde aantal afslagen kan verklaard worden door het feit dat het 
merendeel van de werktuigen, waaronder de schrabbers, vervaardigd werden op afslagen. Dit 
verklaart onmiddellijk ook het lage percentage aan (micro)klingen. Bovendien wordt de 
vindplaats gekenmerkt door het overgewicht aan gemene werktuigen, waardoor geen specifieke 
nood was aan (micro)klingen. Zoals in een volgend deel uitvoeriger zal verklaard worden, zou 
de prehistorische mens een voorkeur gehad hebben voor een eenvoudige debitage, met slechts 
weinig voorbereiding. Dit resulteerde meestal in eenvoudige afslagproducten, in tegenstelling 
tot sites waar veel microlieten aanwezig zijn en waar dus (uitvoeriger bewerkte) microklingen 
nodig zijn.  
 
Het verhoogde aantal afslagen te Daknam –Werkstede en Wachtebeke –Kloosterbos kan op 
dezelfde manier verklaard worden. Op beide sites zijn de afslagen ‘oververtegenwoordigd’, 
terwijl de (micro)klingen slechts gering aanwezig zijn. Vooral te Daknam valt de link tussen het 
verlaagde aantal (micro)klingen en de slechts beperkte aanwezigheid van de microlieten in de 
assemblage goed op. Te Wachtebeke is dit verschil minder duidelijk. Dit is logisch, daar de 
variatie binnen het artefactenbestand ook minder prominent is (dan in Daknam). 
 
Ten slotte valt de site Aalter op binnen de assemblage, als gevolg van het lage aantal 
(micro)klingen en werktuigen, evenals het verhoogde aandeel van de kerfresten. Een hoog 
aantal kerfresten en laag aantal (micro)klingen vallen moeilijk met elkaar te correleren, daar de 
kerfresten steeds afkomstig zijn van de bewerking van microklingen. De sterke aanwezigheid 
van microlieten in de assemblage duidt er tevens op, dat er op de site een groot aantal 
microklingen aanwezig waren. De talrijke sporen van klingnegatieven op de kernen wijst hier 
tevens op. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat de microklingen (na debitage op de site) 
naar een andere vindplaats werden gebracht. Het lage aantal werktuigen, in vergelijking met de 
andere vindplaatsen, zou hier ook kunnen op wijzen. 
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3.3.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling 

3.3.3.1  Schrabbers 
 
Op de Laat –Mesolithische oppervlaktesites schommelt het aandeel van de schrabbers meestal 
tussen 20% en 30% van het totaal aan werktuigen. Te Daknam –Werkstede (17,95%) en vooral 
te Stekene –Molenberg (14,43%) ligt dit percentage iets lager. 

3.3.3.2 Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Ook binnen de verdeling van de geretoucheerde afslagen zijn een aantal verschillen merkbaar. 
Op de meeste sites ligt het percentage van deze werktuigen tussen 7% en 15%. Er zijn echter 
een aantal sites waar dit percentage opmerkelijk hoger ligt. Te Stekene –Hazenhoek (19,67%), 
maar vooral te Wachtebeke –Walderdonk (26,23%) vormen de geretoucheerde afslagen 
duidelijk een belangijker categorie dan op de overige sites. Te Stekene –Molenberg (5,15%) ten 
slotte ligt het aantal geretoucheerde afslagen iets onder het gemiddelde.  
Het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen schommelt niet al te sterk, hoewel een aantal 
kleine verschillen zichtbaar zijn. Het percentage op alle sites ligt tussen 12% en 22%.  

3.3.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Zoals tijdens de voorgaande periodes zijn de boren en bekken ook tijdens het Late 
Mesolithicum slechts beperkt aanwezig. Hun aantal varieert tussen 1% en 5,50%. Op sommige 
sites ontbreken ze. De stekers zijn meestal gering aanwezig (1% -3,50%). Op een aantal sits ligt 
de frequentie aan stekers echter opmerkelijk hoger. Dit is onder andere het geval te Wachtebeke 
–Langelede (5,41%), Wachtebeke –Walderdonk (6,56%) en Wachtbeke –Warande (7,14%).  

3.3.3.4 Microlieten 
 
Binnen de categorie van de microlieten zijn duidelijke variaties merkbaar. Het merendeel van 
de sites vertoont een frequentie aan microlieten tussen 30% en 40%. Te Stekene –
Noordscheidbeek ligt het aantal microlieten iets hoger (42,11%). Te Daknam –Werkstede 
(14,36%), Wachtebeke –Langelede (16,22%) en Wachtebeke –Walderdonk (18,03%) is het 
aantal microlieten veel beperkter. Binnen de samenstelling van de microlieten zijn ook enkele 
zeer duidelijke variaties waarneembaar: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Het aandeel van de spitsen met niet –geretoucheerde basis is zeer variabel. Op verscheidene 
sites, waaronder Aalter, Wachtebeke –Langelede en Wachtebeke –Walderdonk ontbreken deze 
werktuigen. Op andere vindplaatsen, meer bepaald te Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer 
(39,19%), Stekene –Hazenhoek (33,33%), Wachtebeke –Warande (30,77%) en Wachtebeke –
Kloosterbos (27,27%) vormen ze echter nog steeds een belangrijke groep microlieten. Op de 
overige sites varieert hun percentage tussen 10% en 16%. 
 

- Tweepuntige microlieten 
 

Tweepuntige microlieten zijn, evenals tijdens de voorgaande periode, heel zeldzaam. Er werd 
slechts 1 exemplaar aangetroffen te Daknam –Werkstede. 
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Figuur 9: Weergave van de verschillende types microlieten op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 

 
- Microklingen met afgestompte boord 
 

Microklingen met afgestompte boord zijn ook eerder zeldzaam. Ze zijn slechts op 4 van de 10 
Laat –Mesolithische oppervlaktesites aanwezig. Hun aandeel schommelt er rond 5% -6%. Te 
Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer is hun aandeel nog beperkter (1,35%). 
 

- Driehoeken 
 

Het belang van de driehoeken varieert sterk naargelang de site. Te Daknam –Werkstede 
(9,52%), Stekene –Molenberg (10%) en Wachtebeke –Warande (7,69%) zijn deze werktuigen 
tamelijk goed vertegenwoordigd. Op de andere vindplaatsen ontbreken ze volledig of ligt hun 
percentage niet hoger dan 5%. 
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Hoewel bij de voorgaande categorieën microlieten enkele kleine schommelingen merkbaar 
waren, zijn de variaties vooral duidelijk bij de microlieten met vlakke retouches. Het belang van 
deze werktuigen varieert zeer sterk naargelang de vindplaats. Er is geen echte constante 
merkbaar. Toch is er een duidelijke piek waarneembaar te Wachtebeke –Walderdonk (55,56%), 
terwijl deze werktuigen in Aalter quasi ontbreken (2,50%). Op de overige sites varieert de 
frequentie van de microlieten met vlakke retouches tussen deze 2 extremen. 
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis werden op 6 van de 10 Laat –Mesolithische oppervlaktesites 
aangetroffen. Deze groep microlieten kent een zeer diverse verdeling (3,33% - 26,67%). De 
spitsen met geretoucheerde basis zijn vooral te Daknam –Werkstede (19,05%), Stekene –
Hazenhoek (26,67%) en Wachtebeke –Walderdonk ( 22,22%) goed vertegenwoordigd. Op de 
overige vindplaatsen ligt hun percentage niet hoger dan 7,5%. 
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- Trapezia 
 

Trapezia vormen de belangrijkste microlietengroep tijdens het Late Mesolithicum. Er kunnen 
echter ook binnen deze categorie een aantal grote verschillen vastgesteld worden. Zes op de tien 
sites hebben een percentage aan trapezia boven de 60%. Te Aalter loopt dit percentage op tot 
80%. Te Wachtebeke –Langelede vormen de trapezia zelfs de enige microlietengroep. Op de 
overige vindplaatsen ligt het percentage aan trapezia tussen 13% en 45%.  
 

- Danubiaan –spitsen 
 

Ten slotte werd te Aalter 1 Danubiaan –spits aangetroffen. Dit werktuig is duidelijk een 
voorbode van het Neolithicum.  

3.3.3.5 Montbani –klingen 
 
In tegenstelling tot voorgaande periodes vormen de Montbani –klingen tijdens het Laat –
Mesolithicum een belangrijke werktuigencategorie. Op de diverse oppervlaktesites varieert de 
frequentie van de Montbani –klingen tussen 5% en 10%. Te Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer 
ontbreken deze werktuigen. Te Wachtebeke –Walderdonk (3,28%) en Wachtebeke –Warande 
(3,57%) zijn ze ook slechts minimaal aanwezig.  

3.3.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
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Aalter -Stratem    29,91         8,55         1,71         12,82       12,82         34,19    
Daknam -Werkstede    17,95       15,90         5,13         3,08       18,46           3,08       14,36    
St -Kruis -Spanjeveer    30,43         7,25         1,09         1,45       13,77         7,61         0,72       37,68    
Stekene -Hazenhoek    24,59       19,67           3,28       14,75         6,56         31,15    
Stekene -Molenberg    14,43         5,15         4,12         1,03       22,68       12,37         40,21    
Stekene -Noordscheidbeek    21,05         7,02           3,51       15,79       10,53         42,11    
Wachtebeke -Kloosterbos    24,44       11,11           2,22       22,22         8,89         31,11    
Wachtebeke -Langelede    29,73       10,81         5,41         5,41       21,62       10,81         16,22    
Wachtebeke -Walderdonk    27,87       26,23         3,28         6,56       11,48         3,28         3,28       18,03    
Wachtebeke -Warande    28,57         7,14         1,79         7,14       21,43         3,57         3,57       26,79    

Tabel 9: Weergave van de voornaamste types werktuigen op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 

 
Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid, zijn een aantal sterke variaties merkbaar in 
vergelijking met de voorgaande periode enerzijds en in vergelijking met de opgegraven Laat –
Mesolithische vindplaatsen anderzijds. Volgende vaststellingen kunnen gedaan worden: 
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Schrabbers zijn over het algemeen nog tamelijk belangrijk op de Laat –Mesolithische 
oppervlaktesites. Hun aandeel ligt vaak tussen 20% en 30%. Dit in groot contrast met de 
opgegraven vindplaatsen, waar het aandeel van de schrabbers zeer sterk gedaald is in 
vergelijking met de voorafgaande periodes (6 -12%). De frequentie van de geretoucheerde 
afslagen is echter zowel op de opgegraven als oppervlaktevindplaatsen ongeveer gelijk. Er is 
tevens geen duidelijke afname waarneembaar met de voorgaande periode. Verder is er een 
kleine stijging vast te stellen in het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen in 
vergelijking met het Midden –Mesolithicum (15 -20%). Er is tevens een verschil met de 
opgegraven vindplaatsen. Daar lag het percentage aan geretoucheerde (micro)klingen iets hoger 
(20-30%). Het aandeel van de boren en stekers blijft ook op de oppervlaktevindplaatsen zeer 
beperkt. Ten slotte kan er een lichte toename opgemerkt worden onder de microlieten, zowel in 
vergelijking met de voorgaande periode, als met de opgegraven sites. 
 
Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen we nogmaals de sites opdelen in diverse types 
nederzettingen: 
 

- Type 1: deze vindplaatsen vertonen over het algemeen een normaal aandeel aan 
werktuigen (6 -9%). Kenmerkend is tevens de sterke aanwezigheid van gemene 
werktuigen, evenals een belangrijk aandeel microlieten. Het aandeel van de microlieten 
blijft echter steeds beperkt tot de helft (en minder) van het werktuigenbestand. 
Vindplaatsen, toebehorend tot dit type, worden op basis van de sterke aanwezigheid en 
diversiteit van de gemene werktuigen geclassificeerd als basiskampement of residentiële 
nederzetting. 
Sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Aalter –Stratem, Daknam –Werkstede, Sint –
Kruis –Winkel –Spanjeveer, Stekene –Hazenhoek, Stekene –Molenberg, Stekene –
Noorscheidbeek, Wachtebeke –Kloosterbos, Wachtebeke –Langelede, Wachtebeke –
Walderdonk, Wachtebeke –Warande. 

 
Uit bovenstaande opdeling kunnen we afleiden, dat alle Laat –Mesolithische oppervlaktesites 
gekenmerkt worden door een dominantie en sterke diversiteit van gemene werktuigen, evenals 
de aanwezigheid van een aantal microlieten. Daarom dienen alle sites onder de categorie van de 
residentiële nederzettingen te worden geplaatst. Het is zeer opmerkelijk dat men binnen het 
sitebestand geen andere soorten kampen kan onderscheiden op basis van de cijfergegevens. Bij 
de opgegraven sites was deze diversiteit wel duidelijk merkbaar. Toch kan men trachten, in 
navolging van de opgegraven vindplaatsen, een verdere onderverdeling door te voeren87

 
: 

⋅ Sites met een dominantie van geretoucheerde (micro)klingen: Aalter –Stratem, 
Daknam –Werkstede, Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer, Stekene –Hazenhoek, 
Stekene –Noordscheidbeek, Wachtebeke –Kloosterbos, Wachtebeke –
Langelede, Wachtebeke –Walderdonk, Wachtebeke –Warande. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal (micro)klingen: Stekene –Molenberg. 

 
⋅ Sites met een dominantie van Montbani –klingen: / 

 
Uit bovenstaande onderverdeling merken we op dat de meeste sites gedomineerd worden door 
geretoucheerde (micro)klingen. Dit was tevens het geval op de Laat –Mesolithische opgegraven 
vindplaatsen. Er is echter ook een duidelijk onderscheid waarneembaar, onder meer in het feit 

                                                 
87 Aan de hand hiervan hopen we te kunnen achterhalen indien de evolutie en diversiteit, die op de opgegraven 
vindplaatsen aanwezig was, ook op de oppervlaktesites tot uiting komt.  
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dat op de oppervlaktesites geen enkele vindplaats onderkend kan worden, waar er een 
dominantie aan Montbani –klingen is. Het aantal sites met een gelijklopend aantal 
geretoucheerde (micro)klingen en Montbani –klingen is tevens beperkt in vergelijking met de 
opgegraven sites. 
 
 
Hoewel deze onderverdeling een duidelijke classificatie en evolutie weergeeft van de diverse 
vindplaatsen, kan het onderscheid op het individuele siteniveau niet afgeleid worden. Daarom 
zullen we trachten voor een aantal sites een diepgaander interpretatie te geven voor een aantal 
opmerkelijke variaties: 
 
Het aandeel van de schrabbers ligt te Daknam –Werkstede en Stekene –Molenberg markant 
lager dan op de andere Laat –Mesolithische vindplaatsen. Het beperkte aantal schrabbers te 
Daknam kan mogelijk in verband gebracht worden met het feit dat op de site een zeer groot 
aantal onbepaalde werktuigen en vooral werktuigfragmenten (21%) aanwezig waren. Hieronder 
zullen zich hoogstwaarschijnlijk een aantal schrabbers bevonden hebben. Het totaal ontbreken 
van Montbani –klingen kan mogelijk ook op deze wijze verklaard worden.  Het grote aantal 
werktuigfragmenten is mogelijk het gevolg van de aanwezigheid van een haard op de site, die 
zorgde voor een versplintering van het materiaal. De hoge frequentie aan verbrande artefacten 
(29%) bevestigt deze veronderstelling. Het lage percentage aan microlieten kan bovendien, 
zoals eerder aangehaald, in verband worden gebracht met de sterke aanwezigheid van afslagen 
in de assemblage. Dit duidt erop dat de focus van de site duidelijk gericht was op domestieke 
activiteiten. 
 
De lage frequentie aan schrabbers en geretoucheerde afslagen te Stekene –Molenberg kan 
daarentegen in verband gebracht worden met het duidelijke belang van de geretoucheerde 
(micro)klingen op de site. Deze werktuigen namen hoogstwaarschijnlijk de functies van 
schrabbers en geretoucheerde afslagen over (huid-, plant-, of vleesbewerking). 
 
Het omgekeerde fenomeen is zichtbaar te Stekene –Hazenhoek en Wachtebeke –Walderdonk. 
Hier vormen de geretoucheerde afslagen een zeer belangrijk onderdeel van het 
werktuigenbestand. Hier werden dus de geretoucheerde afslagen aangewend voor allerlei 
domestieke taken. Dit valt, zoals reeds meerdere malen vermeld, te correleren met het feit of de 
focus van de site op de productie van (micro)klingen (voor de microlieten) of op de productie 
van afslagen (voor de gemene werktuigen en eenvoudiger debitage) gericht was. 
 
De lage percentages aan Montbani –klingen te Wachtebeke –Walderdonk en Wachtebeke –
Warande is tevens opmerkelijk. Beide sites kenmerken zich bovendien door een tamelijk hoog 
aantal stekers (in vergelijking met de andere vindplaatsen). De aanwezige werktuigen duiden op 
het belang van domestieke activiteiten op de sites. Een mogelijke verklaring voor de variatie 
kan geboden worden door het feit, dat de totale omvang van beide sites niet achterhaald kon 
worden (door de ligging van weilanden en wegen). Jammer genoeg bevond het merendeel van 
het archeologische materiaal zich in de zones, die niet verder konden geprospecteerd worden. 
Dit zorgde misschien voor een verkeerd beeld van de samenstelling van de lithische 
assemblage. 
 
Ten slotte is er ook onder de microlieten een duidelijke evolutie en diversiteit waarneembaar. 
Gezien het feit dat op de meeste oppervlaktesites de microklingen met afgestompte boord 
slechts gering aanwezig zijn (in tegenstelling tot de opgegraven sites) werd ervoor geopteerd 
om het aandeel van de trapezia te vergelijken met alle oudere microliettypes. 
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⋅ Sites met een zeer sterke dominantie aan trapezia: Aalter –Stratem, Stekene –
Molenberg, Stekene –Noordscheidbeek, Wachtebeke –Kloosterbos, Wachtebeke 
–Langelede, Wachtebeke –Warande. 

 
⋅ Sites waar trapezia en de oudere microliettypes evenredig aanwezig zijn: Sint –

Kruis –Winkel –Spanjeveer. 
 

⋅ Sites met een dominantie van de oudere microliettypes: Daknam –Werkstede, 
Stekene –Hazenhoek, Wachtebeke –Walderdonk. 

 
Zoals uit de onderverdeling kan afgeleid worden, zien we dat de meeste sites gekenmerkt 
worden door een duidelijke dominantie aan trapezia. Dit is duidelijk in navolging van de Laat –
Mesolithische opgegraven sites. 
 

3.4 Besluit  
 
In wat hieronder volgt, zullen we kort nagaan indien de evolutie, die vastgesteld werd op de 
opgegraven vindplaatsen tevens tot uiting komt op de oppervlaktesites. Zoals eerder aangehaald 
dient er echter rekening gehouden te worden met het feit dat tijdens oppervlakteprospecties 
slechts een beperkte hoeveelheid materiaal (voornamelijk grote exemplaren) wordt ingezameld. 
Dit kan leiden tot een verkeerd beeld omtrent de werktuigensamenstelling.  
 
Op basis van gedetailleerde observaties van zowel het artefacten- als het werktuigenbestand, 
kunnen we besluiten dat er een klein onderscheid merkbaar is in de werktuigensamenstelling 
van beide types vindplaatsen. Hoewel er ongeveer dezelfde evolutie merkbaar is onder zowel de 
gemene werktuigen (afname van schrabbers ten voordele van geretoucheerde (micro)klingen en 
geleidelijke toename van de Montbani –klingen) als de microlieten (evolutie naar een toename 
van microlieten met vlakke retouches, microklingen met afgestompte boord en vervolgens 
trapezia) zijn er toch een aantal duidelijke verschillen in de frequentie en mate van toename of 
afname van bepaalde werktuigtypes waarneembaar. Hier dient echter (naar mijn mening) vooral 
de inzameltechniek verantwoordelijk gehouden te worden voor deze variatie. Er is namelijk 
geen enkel element dat erop wijst dat deze verschillen te relateren vallen aan een 
archeologische realiteit. 
Concluderend kunnen we dus stellen dat, hoewel er een variatie merkbaar is in de frequentie 
van de afname en toename van bepaalde werktuigtypes, er toch ongeveer dezelfde evolutie kan 
vastgesteld worden tussen de oppervlaktesites en de opgegraven vindplaatsen. 
Schematische gezien geeft dit volgende evolutie: 
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Figuur 10: Schematische weergave van de belangrijkste evoluties in het werktuigenbestand  

(naar ROZOY J.-G. 1998: p. 431) 
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4 INTERPRETATIE VOOR DE VARIABILITEIT OP DE 
MESOLITHISCHE VINDPLAATSEN 

 
 
Er is, zoals hierboven kan opgemerkt worden, een duidelijke typologische variabiliteit 
waarneembaar tussen de diverse Mesolithische vindplaatsen in België. De precieze reden(en) 
voor deze variatie blijkt vaak moeilijk te achterhalen. Hoewel er in het verleden verschillende 
hypotheses geopperd zijn omtrent de mogelijke oorzaken voor deze diversiteit waren de 
beschikbare gegevens (micro wear, refitting, absolute dateringen…) vaak te gering om 
passende conclusies te trekken. De voorbije jaren was er echter een sterke toename in het 
onderzoek naar het Mesolithicum. Dit onderzoek bracht bijkomende chronologische en andere 
gegevens aan het licht, wat hopelijk de reden voor de variabiliteit zal verduidelijken88

 
.  

Ik zal in wat hieronder volgt, trachten de uitkomsten van de verschillende sites te koppelen aan 
bepaalde bestaande chronologische, functionele en andere interpretaties. Waar mogelijk zal ik 
de oorzaken/theorieën proberen verder uit te werken of aan te passen aan het onderzochte 
sitebestand.  
 

4.1 Chronologische oorzaak 
 
Er is in het verleden al veel onderzoek verricht in verband met de precieze chronologie van het 
Mesolithicum. Voor België verdeelde Vermeersch89 het Mesolithicum op in 2 fasen, meer 
bepaald een vroege en een late fase. De start van de late fase werd volgens Vermeersch ingeluid 
door het verschijnen van de trapezia rond 8.000 BP. Ondertussen is na bijkomend onderzoek90

Elke fase wordt bovendien gekenmerkt door de aanwezigheid van verscheidene ‘groepen’, die 
zich karakteriseren door een specifieke werktuigen-, maar vooral microlietensamenstelling. De 
opdeling in verscheidene groepen zorgde door de jaren heen voor onenigheid. Voor België 
verdeelden zowel Vermeersch als Gob het Mesolithicum op in verscheidene fasen en groepen. 
Gob

 
gebleken, dat het Mesolithicum kan opgedeeld worden in 3 fasen, meer bepaald een vroege fase 
(9.500 tot 8.700/8.500 BP), een midden fase (8.700/8.500 tot 8.000/7.800 BP) en een late fase 
(8.000/7.800 tot 6.500/6.000 BP). Voor Zandig Vlaanderen kan nog een vierde, finale fase 
(6.000 tot 5.200/5.000 BP) worden toegevoegd. 

91

                                                 
88 Er dient vermeld te worden dat het zeer lage werktuigenaantal (en vooral microlieten) op sommige vindplaatsen 
de interpretatie enigszins bemoeilijkt. Hoewel bepaalde voorstellen in verband met deze sites naar voren kunnen 
geschoven worden, kunnen deze hypotheses als gevolg van het zeer geringe aantal werktuigen vaak niet bevestigd 
worden. Hoewel de grens om typologische interpretaties te verrichten vaak gelegen is rond minimaal 20 
werktuigen (Crombé P. 1996, p. 367), heb ik ervoor geopteerd om tevens assemblages te bespreken, waarvan het 
aantal werktuigen onder deze grens ligt. Willen we een ruim genoeg kader creëren om analyses in uit te voeren, 
dan zullen de beperkingen die vroeger vaak gesteld werden, moeten versoepeld worden.  

 onderscheidde in zijn typo –chronologie 5 grote fasen, meer bepaald het Ahrensburgiaan, 
Epi –Ahrensburgiaan, Beuroniaan, de Rijn –Maas –Schelde –cultuur en het Montbaniaan. Hij 
baseerde zich voor deze onderverdeling voornamelijk op een aantal onbetrouwbare 14C –
dateringen, waardoor de waarde van zijn typo –chronologie vaak in twijfel wordt getrokken. 

89 VERMEERSCH P.M. 1984, p. 184. 
90 CROMBE P. 2002, p. 101. 
91 GOB A. 1984, 195 -208. 
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Vermeersch P.M.92 baseerde zich voornamelijk op de morfologische kenmerken van het 
materiaal, daar hij van mening was dat de beschikbare dateringen nog te gering en te 
onbetrouwbaar waren. Hij onderscheidde in zijn typo –chronologie 8 groepen, namelijk de 
groep van Neerharen, de groep van Mendonk, de groep van Sonnisse Heide, de groep van 
Gelderhorsten en de groep van de Kemmelberg voor het Vroege Mesolithicum. Voor het Late 
Mesolithicum onderkende hij de groep van Moordenaarsven, de groep van Paardsdrank en de 
groep van Ruiterskuil. Verscheidene andere vorsers, waaronder Gendel, Newell en Arts 
voerden dergelijke onderverdelingen uit voor het Nederlandse Mesolithicum. Hoewel deze 
chronologieën duidelijk een waarde hadden en de eerste in hun soort waren om het 
Mesolithicum enigszins te kunnen onderverdelen in verscheidene fasen en groepen, konden de 
opdelingen vaak niet voldoende gekoppeld worden aan correcte dateringen. Recent zijn, onder 
leiding van Crombé P.93

 

, echter een aantal nauwkeuriger (op hazelnootschelpen) 14C –
dateringen uitgevoerd, waardoor het mogelijk was een nieuwe en meer precieze chronologie uit 
te werken: 

 

 
Tabel 10: Onderverdeling van de verschillende typo -chronologieën voor het Mesolithicum  

(Crombé P. 2002, p. 114) 

 
Het Vroege Mesolithicum wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vijf typologische 
groepen, die zich van elkaar onderscheiden door de frequentie en soort microlieten. 
 

- Groep van Neerharen: deze groep kent hoogstwaarschijnlijk haar oorsprong in het 
Ahrensburgiaan en wordt gedomineerd door spitsen met niet –geretoucheerde basis (> 
50%), meer bepaald spitsen met schuine afknotting. Andere categorieën microlieten, 
waaronder ongelijkbenige driehoeken, segmenten en spitsen met geretoucheerde basis 
komen ook voor, maar maken nooit meer dan 10% tot 15% van het microlietenbestand 
uit. Het noorden van het land wordt bovendien gekenmerkt door een sterke 

                                                 
92 VERMEERSCH P.M. 1984, p. 181 -193. 
93 CROMBE P. 1996, p. 484 -488 ; CROMBE P. 2001, p. 57 -63. 
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aanwezigheid van microklingen met afgestompte boord (10-15%). De “Groep van 
Neerharen” kenmerkt zich verder door het relatieve belang van gemene werktuigen, 
vooral schrabbers en stekers. Deze werktuigen zijn duidelijk een reminiscentie van het 
Epi –Paleolithicum. Hun aandeel kan op sommige vindplaatsen hoog oplopen.  
Sites: Donk, Donk –DOK 1, Lembeke –Singel, Lovendegem –Brug Oost, Mendonk, 
Neerharen –De Kip, Oostwinkel –Mostmolen, Opgrimbie –Onder de Berg, Oudernaarde 
–Donk 1, Schulen, Sinaai –Einde, Sinaai –Eindeken, Vinderhoute –Molenbrug, 
Wachtebeke –Overslagdijk, Zonhoven –De Holsteen. 

 
- Groep van Ourlaine: spitsen met niet –geretoucheerde basis zijn binnen deze groep 

beperkter aanwezig (35%). Segmenten zijn wel goed vertegenwoordigd en domineren 
de assemblage (35 -45%). Driehoeken en spitsen met geretoucheerde basis komen 
tevens voor, maar hun aandeel ligt vaak niet hoger dan 10% tot 15%. Ten slotte lijkt de 
Epi –Paleolithische factor af te nemen. 
Sites: Verrebroek –Dok (CI, CII1, CIV). 
 

- Groep van Verrebroek: deze groep wordt gedomineerd door de (ongelijkbenige) 
driehoeken (25 -50%) en kan onderverdeeld worden in 2 subgroepen (faciës 1 en 2). 
Tijdens de oudere fase (faciës 1) ontbreken de segmenten, terwijl die in de jongere fase 
(faciës 2) wel aanwezig zijn. Volgens Crombé94

Sites: Hergenrath, Kelmis –Brenn, Hag Verrebroek –Ambachtelijke Zone, Verrebroek –
Dok (CII2, CVI, CIX, CX), Ursel –Wagenmakersbeek. 

 kan de jongere fase beschouwd worden 
als een fusie van de “Groep van Ourlaine” (segmenten) en faciës 1 van de “Groep van 
Verrebroek” (ongelijkbenige driehoeken).  

 
- Groep van Chinru: binnen het Vroege Mesolithicum kan men verder nog de “Groep van 

Chinru” onderscheiden. Kenmerkend voor deze groep is de dominantie van 
ongelijkbenige driehoeken en vooral spitsen met geretoucheerde basis (30 -45%). 
Samen vormen ze ongeveer 70% tot 80% van het volledige microlietenbestand.  
Sites: Abri du Pape –Laag 21 en 22, Daknam –Bormte, Ursel –‘t Konijntje. 

 
- Groep van Meer: vertoont sterke gelijkenissen met de voorgaande groep, onder meer in 

de sterke aanwezigheid van spitsen met geretoucheerde basis (30%). Driehoeken zijn 
echter minder frequent aanwezig dan in de “Groep van Chinru” en spitsen met niet –
geretoucheerde basis domineren in de assemblage.  

 
 
Het beperkte aantal (goede) absolute dateringen hindert voorlopig een fijnere opdeling van het 
Mesolithicum. Toch kan men reeds vaststellen dat de eerste 3 typologische groepen (Groep van 
Neerharen, Ourlaine en Verrebroek faciës 1) gelijktijdig zijn. Deze groepen dienen allemaal 
gesitueerd te worden in het eerste kwart van het Preboreaal, meer bepaald tussen 8.350 en 8.000 
cal BC. Faciës 2 binnen de Groep van Verrebroek is iets jonger en wordt gedateerd tot aan het 
eerste kwart van het Boreaal, tot ongeveer 7.700 cal BC. Men beschikt in verband met de 
overige Vroeg –Mesolithische groepen (Chinru en Meer) jammer genoeg nog niet over 
adequate dateringen, waardoor de positionering van deze groepen onduidelijk blijft.  
 

                                                 
94 CROMBE P. 1996, p. 486. 
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Tijdens het Midden –Mesolithicum kan men 2 typo –chronologische groepen onderscheiden: 
 

- Groep van Sonnisse Heide: kenmerkend voor deze groep is de sterke dominantie van 
microklingen met afgestompte boord (80 -90%), vooral smalle exemplaren. Spitsen met 
geretoucheerde basis en microlieten met vlakke retouches komen tevens voor, 
weliswaar in zeer variërende aantallen. Segmenten, driehoeken en spitsen met niet –
geretoucheerde basis komen praktisch niet voor. 
Sites: Helchteren –Sonnisse Heide 2, Kruishoutem –Kerkakkers. 
 

- Groep van Gelderhorsten: binnen deze groep zijn de (smalle) microklingen met 
afgestompte boord, in vergelijking met voorgaande groep, nog steeds sterk aanwezig. 
Microlieten met vlakke retouches vormen echter de dominante categorie (35 -40%). 
Sites: Flobecq –Pottelberg, Kemzeke –Moortelbeek, Wachtebeke –Oudenburgse Sluis, 
Zonhoven –Bolderdal 1.  

 
14C –dateringen hebben onmiskenbaar aangetoond dat de “Groep van Sonnisse Heide” jonger 
is dan de voorgaande, Vroeg –Mesolithische groepen. Deze groep wordt voorlopig in de tweede 
helft van het Boreaal geplaatst, meer bepaald tussen 7.400 en 7.000 cal BC. Binnen de “Groep 
van Gelderhorsten” werden voorlopig nog geen sites adequaat gedateerd, waardoor de 
positionering van de 2 Midden –Mesolithische groepen ten opzichte van elkaar onduidelijk 
blijft. 
 
Ten slotte kan men tijdens het Late Mesolithicum nog 3 aparte groepen onderkennen: 
 

- Groep van Paardsdrank: binnen deze groep domineren de trapezia (45 -65%), meer 
specifiek de rechthoekige en asymmetrische exemplaren. Andere types microlieten, 
namelijk microklingen met afgestompte boord (15 -35%), microlieten met vlakke 
retouches (< 10%), spitsen met niet –geretoucheerde basis (< 15%) en ongelijkbenige 
driehoeken komen nog steeds voor, maar in beperkte mate. 
Sites: Daknam –Werkstede, Oeudeghien –Barbeyinfossé, Oudenaarde –Donk 2, 
Remouchamps –Station Leduc, Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer, Stekene–Molenberg, 
Stekene –Noorscheidbeek, Wachtebeke –Kloosterbos, Wachtebeke–Walderdonk, 
Wachtebeke –Warande, Weelde –Paardsdrank. 
 

- Groep van Ruiterskuil: trapezia vormen bijna de enige categorie microlieten (80 -90%). 
Kenmerkend is tevens de aanwezigheid van een inverse retouche op ongeveer 25% tot 
50% van de trapezia. 
Sites: Aalter –Stratem, Brecht –Moordenaarsven 1, Brecht –Thomas Heyveld, Dilsen –
Dilserheide III, Opglabeek –Ruiterskuil, Wachtebeke –Langelede. 
 

- Groep van Melsele: deze groep kenmerkt zich door de aanwezigheid van een Laat –
Mesolithische lithische industrie, evenals Swifterbant –aardewerk. Deze groep wordt 
voorlopig enkel vertegenwoordigd door de site van Melsele –Hof ten Damme.  

 
Voor het Late Mesolithicum beschikt men onder andere binnen de “Groep van Paardsdrank” 
over bruikbare dateringen. Deze groep dient geplaatst te worden tussen 6.200 en 5.700 cal BC. 
De “Groep van Melsele” ten slotte moet gedateerd worden rond 5.700 cal BC. Er bestaan 
voorlopig nog geen degelijke dateringen voor de “Groep van Ruiterskuil”. 
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Concluderend kunnen we stellen dat in alle 3 de periodes (Vroege, Midden en Late 
Mesolithicum) nog onvoldoende goede dateringen voorhanden zijn om de diverse typologische 
groepen ten opzichte van elkaar te kunnen positioneren. Hoewel de toekomst enkele 
interessante perspectieven biedt95

 

, zijn de gegevens voorlopig nog te weinig verfijnd om een 
duidelijke chronologische oorzaak voor de typologische variatie te kunnen onderscheiden.  

Toch kunnen we aan de hand van de typologie een zekere evolutie waarnemen op de 
Mesolithische vindplaatsen: 
 
Schrabbers en stekers zijn vooral op de vroegste Mesolithische vindplaatsen goed 
vertegenwoordigd. Hun aandeel daalt echter aanzienlijk naar het einde van het Vroege 
Mesolithicum toe. Tijdens het Midden en tijdens het Late Mesolithicum spelen deze werktuigen 
duidelijk een minder belangrijke rol. De aan- of afwezigheid van stekers en schrabbers kan dus 
mogelijk een chronologische interpretatie bieden. De functie van de schrabbers wordt tijdens 
het Midden –Mesolithicum mogelijk (gedeeltelijk) overgenomen door de geretoucheerde 
(micro)klingen. We zien namelijk dat op sites waar schrabbers ontbreken (Zonhoven –
Bolderdal) het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen tamelijk hoog ligt. Op 
vindplaatsen waar de schrabbers wel nog aanwezig zijn, vormen de geretoucheerde 
(micro)klingen slechts een geringe categorie. Het is niet ondenkelijk dat de geretoucheerde 
(micro)klingen (gedeeltelijk) de functie van de schrabbers overnemen tijdens het Midden –
Mesolithicum. Micro wear analyse heeft namelijk al aangetoond dat deze werktuigen (evenals 
de ongeretoucheerde debitageproducten) zowel voor plant-, als vlees- en huidbewerking werden 
gebruikt. Mogelijk kan de aanwezigheid van een toenemend aantal Montbani –klingen tijdens 
het Late Mesolithicum op dezelfde wijze verklaard worden.  
Daarnaast zien we dat de geretoucheerde klingen (een duidelijke Epi –Paleolithische 
reminiscentie), die tijdens de vroegste fase van het Mesolithicum nog enig belang hadden naar 
mate de tijd vordert meer en meer worden vervangen door microklingen, in overeenstemming 
met de vervanging van de spitsen door de microlieten. 
Er valt tevens een opmerkelijke evolutie vast te stellen in de stijging van het aantal kerfresten 
naar het einde van het Mesolithicum toe. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan het steeds 
groeiende belang van de microlithische component in de assemblage. Daar deze artefacten 
tijdens het Vroege Mesolithicum amper 2% en vaak minder dan 1% van de lithische industrie 
uitmaakten, zien we een duidelijke evolutie naar het Late Mesolithicum toe, waar de kerfresten 
vaak meer dan 2% uitmaken en waar hun aandeel op sommige sites (Brecht –Thomas Heyveld, 
Opglabeek –Ruiterskuil) spectaculair hoog ligt. Dergelijke pieken waren tijdens het Vroege 
Mesolithicum niet zichtbaar. Het aandeel van de overige types artefacten blijft op de meeste 
vindplaatsen ongeveer gelijk. Dit is tevens het geval voor de werktuigen. Hoewel er op een 
aantal sites voor bepaalde andere types artefacten en werktuigen sterke pieken aanwezig zijn 
(dit is trouwens in alle periodes zo), dient dit naar mijn mening beter functioneel (of 
landschappelijk96

                                                 
95 Er wordt meer en meer aandacht besteed aan een degelijke sampling op de Mesolithische sites. Deze verbeterde 
staalname zou de kwaliteit van de 14C –dateringen sterk moeten verbeteren. Vroeger werden vooral verspreide 
houtskoolresten gedateerd, die vaak niet duidelijk konden verbonden worden met antropogene structuren. 
Houtskool heeft tevens het nadeel dat het vaak verkeerde dateringen oplevert (oa als gevolg van het oud –hout –
effect en het ontstaan van houtskool als gevolg van natuurlijke branden). Tegenwoordig worden vooral verbrande 
hazelnootschelpen, hars en verbrand been gedateerd. Deze materialen hebben het voordeel dat ze wel duidelijk 
kunnen gekoppeld kunnen worden aan een menselijke aanwezigheid en op die manier rechtstreeks de occupatie 
dateren (Crombé P. 1998, p. 62 -63). Pas wanneer we over een voldoende ruim en kwalitatief hoogstaand 
dateringkader beschikken, zal de typo –chronologie met zekerheid kunnen vastgelegd en verfijnd worden.  

) geïnterpreteerd te worden. 

96 In wat vooraf ging, kon men zien dat de sterke aan- of afwezigheid van bepaalde types artefacten (voornamelijk 
kernen en verfrissingproducten) vaak rechtstreeks kon gekoppeld worden aan de ligging van de site in een 
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Ten slotte is er binnen de verdeling van de microlieten ook een duidelijke chronologische 
evolutie merkbaar, waarbij algemeen kan gesteld worden dat de dominantie van spitsen met niet 
–geretoucheerde basis, segmenten en driehoeken, evenals de (geringe) aanwezigheid en 
microklingen met afgestompte boord en spitsen met geretoucheerde basis typerend is voor het 
Vroege Mesolithicum. Naar het Midden –Mesolithicum toe zien we een duidelijke stijging in 
het belang van de microklingen met afgestompte boord en microlieten met vlakke retouches, 
hoewel andere types microlieten nog in geringe mate kunnen voorkomen. Ten slotte kenmerkt 
het Late Mesolithicum zich door een sterke dominantie van de trapezia. 
Hoewel we dus een duidelijke chronologische evolutie kunnen opmerken voor de werktuigen 
en vooral voor de microlieten kan dit niet de enige oorzaak zijn voor de sterke variabiliteit. 
Zoals hierboven aangetoond, waren verscheidene groepen namelijk gelijktijdig. Er dient dus 
hoogstwaarschijnlijk een bijkomende (en waarschijnlijk meer dan één) oorzaak gevonden te 
worden voor de variabiliteit tijdens het Mesolithicum.  
 

4.2 Functionele oorzaak 
 
Naast een chronologische oorzaak, speelde de functie van de site (en werktuigen) tevens een 
zeer belangrijke rol binnen de variabiliteit. Tijdens het Mesolithicum leefde de prehistorische 
mens namelijk in zeer diverse nederzettingtypes, afhankelijk van de soort activiteiten die 
uitgevoerd werden. Deze diverse activiteiten en functies leverden zeer variërende types 
(lithisch) materiaal op. In wat hieronder volgt zullen de (typologische) bevindingen van de 
onderzochte sites getoetst worden aan een aantal functionele theorieën voor de variatie97

 
: 

4.2.1 Functionele opdeling van Mellars 
 

Mellars98

                                                                                                                                                           
grondstofrijk gebied. De locatie van de vindplaats speelt dus ook een heel belangrijke rol in de samenstelling van 
het artefactenbestand. 

 postuleert de aanwezigheid van 2 types kampementen in het Britse Mesolithicum, 
winterkampen enerzijds en zomerkampen anderzijds. Beide soorten kenmerken zich door een 
specifieke locatie en eigenschappen. De winterkampementen waren preferentieel in 
riviervalleien en depressies gelegen. De keuze voor dergelijke locatie werd versterkt door de 
eigenschap van rendieren om in de winter samen te komen in lagergelegen, waterrijke 
gebieden. De ligging nabij een waterbron bood bovendien een extra voordeel, daar de visvangst 
gedurende het ganse jaar een interessante voedselbron vormde. Kenmerkend voor deze 
winterkampementen was tevens de grotere afmetingen van de nederzettingen, als gevolg van de 
groei van de sociale groep tijdens deze periode. Volgens Mellars komen verschillende leden 
van eenzelfde band samen tijdens de winter om zo de individuele nederlagen in de jacht te 
compenseren en zich te beschermen tegen prooidieren, die tijdens deze periode ‘moediger’ op 
zoek gingen naar voedsel. Deze groeperingen van grotere groepen mensen leidden tot 
aanzienlijk grotere kampen tijdens de winter dan tijdens de zomer. Mellars koppelt vervolgens 
deze winterkampementen met de functie als basis- of residentiële nederzetting. Volgens hem 
kenmerken deze sites zich door de sterke aanwezigheid van gemene werktuigen, waaronder 

97 Zoals eerder opgemerkt, is deze variabiliteit in types nederzettingen niet duidelijk zichtbaar op de 
oppervlaktesites (waarschijnlijk als gevolg van de inzameltechniek), waardoor het mij beter lijkt zich vooral te 
concentreren op de opgegraven vindplaatsen. 
98 Mellars P. 1976, p. 380 -397. 
Mellars onderscheidt tevens een derde type kampementen, dat gekenmerkt worden door een zeer sterke dominantie 
aan schrabbers (> 80%). Dergelijke hoge percentages aan schrabbers worden in ons sitebestand echter niet 
waargenomen, waardoor besloten werd dit type nederzettingen niet te bespreken. 
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schrabbers en stekers, evenals kernen en onbewerkte artefacten. De aanwezigheid van 
schrabbers is volgens Mellars typerend voor de (late herfst en) winter, vermits deze werktuigen 
voornamelijk gebruikt werden voor de huidbewerking. De fabricatie en vooral het gebruik van 
huiden was duidelijk veel belangrijker tijdens de koude periodes van het jaar. De sterke 
aanwezigheid van hazelnootschelpen99

De betere klimaatscondities tijdens de zomer zorgden er voor dat de sites preferentieel 
gelokaliseerd waren op plaatsen die tijdens de winter slechts weinig interessant waren, meer 
bepaald op hellingen en hoogtes. Bovendien boden deze locaties het voordeel dat de 
prehistorische mens een goed overzicht had over zijn omgeving. De sterke en weelderige groei 
van de planten tijdens de zomer verhinderde bovendien de bewoning in de valleien en dalen. 
Daarnaast moet opgemerkt worden dat de herten tijdens de zomer de neiging hadden om zich te 
verspreiden over het landschap en meer rond te trekken dan tijdens de winter. Kenmerkend 
voor de zomerkampen is tevens dat deze sites, in tegenstelling tot de winternederzettingen, 
slechts door een beperkte groep mensen werden bewoond. De elementen die zorgden voor grote 
groeperingen in de winter waren tijdens de zomer namelijk minder relevant. Bijgevolg verbindt 
Mellars de zomersites met jachtkampementen. Kenmerkend voor deze vindplaatsen is volgens 
hem het sterke overgewicht van de microlieten en de relatief beperkte aanwezigheid van 
gemene werktuigen, voornamelijk schrabbers. Een bijkomend kenmerk is de voorkeur voor 1 
bepaald type microliet op de sites. Op de meeste jachtkampementen zijn bovendien duidelijke 
sporen van een haard aanwezig. Het vaak ontbreken van andere structurele elementen wijst 
bijkomend op een bewoning tijdens de zomer. Tijdens de winter was namelijk meer 
bescherming nodig tegen de barre omstandigheden, dan in de zomer. 

 op de Britse winterkampementen zou een bijkomend 
bewijs vormen voor een bewoning tijdens de winter. De winternederzettingen kenmerken zich 
ten slotte door een brede variatie binnen de microlieten. 

 
Voordat we verder gaan met de analyse dient eerst opgemerkt te worden dat, hoewel er een 
groot aantal sites binnen dergelijke nederzettingstructuur kunnen geplaatst worden, men moet 
rekening houden met het feit dat er tijdens het Mesolithicum en tijdens de gehele prehistorie 
ongetwijfeld nog veel meer nederzettingtypes bestonden. Het betreft hier vaak niet –residentiële 
structuren, die archeologisch slechts weinig sporen nalieten. We denken hierbij onder andere 
aan diverse types van caches (plaatsen waar voedsel werd opgeslagen), kill –butcher sites 
(plaatsen waar dieren gedood en geslacht werden) en transit –camps (kampen gelegen tussen de 
overgang naar 2 residentiële nederzettingen). Gezien de beperkte hoeveelheid archeologisch 
materiaal dat dergelijke types nederzettingen opleveren, zal het quasi onmogelijk zijn om deze 
structuren in het werktuigenbestand te herkennen. 
 
Toch blijken, bij vergelijking met het eigen sitebestand, enkele overeenkomsten te bestaan met 
de onderverdelingen en interpretaties van Mellars: 
 
De sites, die door mij als basisnederzettingen geïnterpreteerd werden, vertonen dezelfde 
kenmerken als deze gepostuleerd door Mellars, met name een sterke aanwezigheid van zowel 
microlieten als gemene werktuigen. Er bestaan echter ook een aantal verschillen, meer bepaald 
binnen de onderverdeling van het microlietenbestand. Mellars beweert dat de 
jachtkampementen zich kenmerken door de sterke dominantie van 1 bepaald type microlieten.  

                                                 
99 Er wordt tegenwoordig algemeen aangenomen dat hazelnoten tijdens de prehistorie een zeer belangrijke 
voedselbron vormden. Deze noten hadden de eigenschap dat ze tamelijk lang konden bewaard worden en zo 
konden geconsumeerd worden tijdens de moeilijkste periode van het jaar, met name de winter. 
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Bij de basiskampen is deze dominantie volgens hem niet aanwezig. Hier komen zeer diverse 
types microlieten voor in ongeveer gelijke aantallen. 
 
 

Microlieten Verrebroek–Dok 
CVII 

Helchteren –
Sonnisse Heide 2 

Brecht–
Moordenaarsven 

1 
Spitsen met niet–geretoucheerde 
basis 

33,33 2,86  

Tweepuntige microlieten 16,67   
Microklingen met afgestompte 
boord 

 89,47 11,76 

Driehoeken 50,00   
Microlieten met vlakke retouches  7,89  
Spitsen met geretoucheerde basis  2,63  
Trapezia   88,24 

Tabel 11: Weergave van de verscheidene jachtkampementen en de aanwezige microlieten 

 
Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid kenmerken alle sites, die onder het type 2 
(jachtkampementen) werden geplaatst, zich inderdaad door de dominante aanwezigheid van 1 
bepaald type microlieten.  
 
Wanneer men echter de residentiële nederzettingen analyseert dan zien we dat veel sites tevens 
een dominantie van één bepaald type microlieten vertonen. De basiskampen vertonen wel meer 
verschillende soorten microlieten dan de jachtkampementen. Toch blijkt dat het zeer moeilijk is 
dit argument toe te passen voor het Belgische Mesolithicum. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Neerharen 72,92 - 12,50 12,50 2,08 - - - 
Vinderhoute 68,97 10,34 - 10,34 - 10,34 - - 
Kruishoutem 2,86  77,14 - - 17,14 2,86 - 
Brecht -TH 5,88 - - - 2,35 - 90,59 1,18 
Dilsen 6,85 - 5,48 8,22 1,37 5,48 72,60 - 
Wachtebeke-
Overslagdijk 

83,33 - - - - 16,67 - - 

Kemzeke 14,29  23,81 - 42,86 19,05 - - 
Aalter - - 5,00 2,50 2,50 7,50 80,00 2,50 

Tabel  12: Weergave van residentiële sites met een dominantie van 1 bepaald type microlieten (1 =spitsen 
met niet –geretoucheerde basis, 2 = tweepuntige microlieten, 3= microklingen met afgestompte boord, 4= 

driehoeken, 5 = microlieten met vlakke retouches, 6 = spitsen met geretoucheerde basis, 7= trapezia, 8 
=Danubiaan -spitsen) 

 

Bovendien zou de aanwezigheid van hazelnootschelpen wijzen op de bewoning tijdens de 
winter en dus op basisnederzettingen. Vermits er slechts een beperkt aantal vindplaatsen zijn, 
waar hazelnootschelpen werden aangetroffen, valt dit moeilijk te controleren. Er kan wel 
opgemerkt worden dat de 3 sites, die tot de jachtkampementen werden gerekend, totnogtoe 
geen hazelnootschelpen hebben opgeleverd. Gezien het zeer beperkte aantal sites, behorend tot 
het type 2, mag men deze regel niet veralgemenen. Er zouden meer sites van dit type moeten 
onderzocht worden om deze hypothese te bevestigen.  
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Het feit dat zomer- en dus jachtkampementen zich preferentieel op hoger gelegen gronden 
bevinden, kan tevens niet aanvaard worden voor het Belgische Mesolithicum. Te Verrebroek –
Dok bevindt het vermoedelijke jachtkampement zich namelijk in een depressie. De site bevindt 
zich wel enigszins op de overgang met de duin, maar kan toch niet beschouwd worden als een 
‘hoger gelegen’ vindplaats. Helchteren –Sonnisse Heide 2 en Brecht –Moordenaarsven 1 
bevinden zich wel op een verhoogde locatie, meer bepaald op een duin. Dergelijke posities 
werden echter ook door basisnederzettingen ingenomen, waardoor we de topografische locatie 
niet kunnen aanvaarden als een parameter voor een bepaald type nederzettingen. 
 
Een ander argument van Mellars is, dat in de jachtkampementen steeds haarden aanwezig zijn. 
Te Verrebroek en Helchteren werden inderdaad sporen van een haard aangetroffen. Dergelijke 
structuur was echter niet aanwezig te Brecht –Moordenaarsven. De aanwezigheid van een haard 
wijst er echter niet noodzakelijk op dat we met jachtkampen te maken hebben, vermits 
soortgelijke structuren tevens op basisnederzettingen werden aangetroffen (onder meer Donk –
Oud Kerkhof, Hergenrath, Brecht –Thomas Heyveld, Neerharen –De Kip…).  
 
De grootte van de site zou wel informatie kunnen bieden omtrent het type nederzettingen. 
Jachtkampementen kenmerken zich namelijk door tamelijke beperkte afmetingen (vermits hier 
slechts een kleine groep mensen resideerde). Basisnederzettingen zijn over het algemeen groter 
en werden in verscheidene gevallen meermaals bewoond, wat opnieuw zorgde voor een 
toename van het oppervlak.  
Uit de gegevens van de sites kan afgeleid worden, dat eenheid CVII te Verrebroek –Dok 
inderdaad behoort tot een type nederzettingen met een beperkt oppervlak. In verband met 
Helchteren –Sonnisse Heide 2 vermelden de onderzoekers dat ze slechts 1 concentratie hebben 
aangetroffen op de site. Bijna alle vondsten werden gevonden in een straal van 2m rondom het 
centrum van de eenheid, waardoor we er van uit kunnen gaan dat de site ook slechts een klein 
oppervlak besloeg. De precieze omvang van Brecht –Moordenaarsven 1 is als gevolg van de 
talrijke verstoringen jammer genoeg niet gekend. We zien dus dat de jachtkampementen 
inderdaad (voor zover uit het beperkte aantal sites kan worden afgeleid) tamelijk kleine 
afmetingen hebben. De meeste basisnederzettingen zijn duidelijk groter. Er zijn echter ook een 
aantal vindplaatsen, die slechts kortstondig en 1 maal werden bewoond en dus ook een beperkt 
oppervlak beslaan. Hoewel we dit niet als algemene regel mogen beschouwen, kunnen we toch 
stellen dat de (zeer) kleine afmetingen van sommige vindplaatsen er waarschijnlijk op wijzen, 
dat we met een specifiek type nederzettingen en waarschijnlijk jachtkampen te maken hebben. 
 
Ten slotte zou de vondst en de analyse van faunaresten enige informatie kunnen bieden omtrent 
het seizoen waarin de site bewoond werd. Jammer genoeg werden nog onvoldoende 
determineerbare faunabeenderen aangetroffen, om de seizoenaliteit van de nederzettingen te 
bevestigen. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat, hoewel de theorie van Mellars een aantal handige 
instrumenten biedt om de sites in bepaalde types onder te verdelen en hier een functionele 
oorzak aan te koppelen, deze methode voor het Belgische Mesolithicum niet veralgemeend kan 
worden toegepast. De kenmerken die hij toeschrijft aan bepaalde types vindplaatsen 
(landschappelijk, structureel, materiaalsamenstelling) kunnen namelijk vaak ook aan andere 
types nederzettingen toegeschreven worden. We zullen ons dus moeten beroepen op andere 
elementen om de functionele oorzaken voor de variabiliteit diepgaander te analyseren. 
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4.2.2 De koppeling van bepaalde werktuigtypes aan een specifieke functie (micro wear) 
 
Zoals hierboven aangehaald, kan de sterke diversiteit in het Belgische Mesolithicum mogelijk 
verklaard worden aan de hand van een functionele oorzaak. Deze functionele verschillen 
kunnen enkel via micro wear onderzoek met zekerheid aangetoond worden. Dankzij het 
gebruiksporenonderzoek kan men namelijk bepaalde werktuigen met bepaalde functies en dus 
met specifieke activiteiten verbinden. Deze techniek is jammer genoeg nog maar op een beperkt 
aantal sites toegepast, waardoor we voorlopig slechts weinig conclusies kunnen trekken. 
 
Toch kunnen we trachten een functionele reden te bieden voor de sterke typologische 
diversiteit, die onder de diverse types werktuigen en vooral onder de microlieten duidelijk 
zichtbaar is:  
 

- Interpretatie van de variatie onder de werktuigen en niet –geretoucheerde artefacten 
 
Het micro wear onderzoek op 16 schrabbers, afkomstig van Neerharen –De Kip100

 

, toonde aan 
dat deze werktuigen zowel voor de bewerking van droge huiden (6 ex.), als voor het bewerken 
van hout (5 of 7 ex.) werden aangewend. Twee schrabbers werden mogelijk gebruikt voor het 
bewerken van been. Dit kon echter niet met zekerheid aangetoond worden. De onderzoekers 
konden wel enigszins de subtypes (afhankelijk van de soort retouches) verbinden met een 
specifieke materiaalbewerking. Ze konden bovendien aantonen, dat de schrabbers voor de 
beenbewerking in paren verspreid waren over de volledige site, terwijl de schrabbers, gebruikt 
voor de huidbewerking, geconcentreerd lagen in het centrum. 

De analyse van een aantal geretoucheerde (micro)klingen op de Laat –Mesolithische site 
Oudenaarde –Donk101

 

 bracht slechts weinig duidelijke sporen aan het licht. Uit het onderzoek 
is gebleken dat deze werktuigen algemeen als ‘mes’ kunnen omschreven worden en werden 
gebruikt voor de bewerking van zowel vlees (6 sporen van butchery –activiteiten), huid (2 
boorden met sporen van de bewerking van droge huid), plantaardig materiaal (1 boord) als hout 
(2 boorden) en been (4 boorden).  

Verder kon dankzij het gebruiksporenonderzoek op enkele boorden van Montbani –klingen102

 

 
aangetoond worden dat de klingen voornamelijk gebruikt werden voor been- of 
geweibewerking (13). Daarnaast werden tevens 5 boorden gevonden, die sporen vertoonden 
van de bewerking van droge huiden, evenals 1 boord met plantbewerking, 3 boorden met 
sporen van houtbewerking en 2 boorden met butchery –sporen.  

Uit een onderzoek van verscheidene types artefacten op de Vroeg –Mesolithische vindplaats 
Oudenaarde –Donk103

                                                 
100 LAUWERS R. & VERMEERSCH P.M. 1982a, p. 49 -51. 

 is gebleken dat 2 microklingen met gebruiksretouches, 1 niet –
geretoucheerde microkling en 1 klingschrabber gebruikt werden voor de bewerking van 
plantaardig materiaal. Daarnaast werden tevens enkele artefacten aangetroffen met duidelijke 
sporen van huidbewerking, meer bepaald 2 schrabbers, 1 geretoucheerde afslag en 1 
geretoucheerde (micro)kling. Verder werden nog 1 geretoucheerde microkling gevonden, 
waarop sporen aanwezig waren van beenbewerking, evenals 1 schrabber en 1 geretoucheerde 
kling met sporen van de bewerking van zacht hout. Ten slotte werd op de site tevens 1 
geretoucheerde afslag gebruikt als vuurmaker en 1 pièce esquillée als klopper. 

101 BLANCQUAERT G. 1987, p. 132 -135. 
102 BLANCQUAERT G. 1987, p. 129 -132. 
103 LOMBAERT L. 2007, p. 135 -140. 
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In Helchteren –Sonnisse Heide 2104

 

, een site dat gekenmerkt wordt door een specifieke functie, 
werden 43 niet –geretoucheerde microklingen onderzocht op gebruiksporen. Uiteindelijk 
leverden slechts 2 grote exemplaren enkele sporen op van huidbewerking. Het is niet duidelijk 
welke fase van de huidbewerking het betrof. Op de site werden tevens enkele microlieten 
geanalyseerd, meer bepaald microklingen met afgestompte boord en 2 spitsen. Hoewel de 
sporen op de microklingen met afgestompte boord niet echt duidelijk zijn, is de functie als 
weerhaken niet onwaarschijnlijk. De spitsen werden waarschijnlijk als pijlpunten gebruikt. 

Ten slotte bracht recent micro wear onderzoek te Verrebroek –Dok105

 

 bijkomende informatie in 
verband met het vermoedelijke gebruik van bepaalde artefacten en werktuigen. In totaal werden 
over 3 eenheden 162 artefacten ingezameld voor analyse. Uiteindelijk kon men op 81 vondsten 
(en 93 boorden) gebruiksporen onderscheiden. Het grootste deel van de artefacten vertoonde 
sporen van plantbewerking, meer bepaald het snijden, schrapen en doorboren van plantaardig 
materiaal. Hiervoor werden onder meer microklingen, afslagen, schrabbers en geretoucheerde 
afslagen aangewend. Huidbewerking vormde tevens een belangrijke activiteit op de site en 
bestond voornamelijk uit het schrapen van vette, maar vooral droge huiden. Voor de bewerking 
van de huiden werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van schrabbers (20 op 28), in tegenstelling 
tot de plantbewerking, waar vooral microklingen en bewerkte of onbewerkte afslagen werden 
aangewend. Verder werden in de assemblage nog 1 schrabber en 1 steker aangetroffen met 
sporen van houtbewerking, evenals 1 kern en grote silexbrok, die gebruikt werden als 
‘vuurmaker’. Ten slotte werden 1 steker op kling en 1 geretoucheerde afslag gevonden, die 
gebruikt werden om harde materialen (been, gewei…) te splijten. Indien men de verspreiding 
van de vondsten over de verscheidene eenheden bekijkt, valt op dat al de activiteiten in elk van 
de 3 eenheden plaatsvonden (huidbewerking, plantbewerking…). Er is dus geen functionele 
verdeling tussen de diverse eenheden, maar de taken werden in alle concentraties uitgevoerd. 
Men kon tevens een identieke ruimtelijke verspreiding van de ‘taakzones’ onderscheiden 
binnen de 3 concentraties, waarbij de plantbewerking telkens plaatsvond ten oosten van de 
haard, terwijl de huidbewerking werd uitgevoerd in het noordwesten van de haard. 

Concluderend106

                                                 
104 GENDEL P.A., VAN HEYNING H. & GIJSELINGS G. 1985, p. 15 -21. 

 kunnen we stellen dat de schrabbers en geretoucheerde (micro)klingen vaak 
gerelateerd kunnen worden met de bewerking van huiden en plantaardig materiaal, terwijl 
Montbani -klingen vaak gebruikt werden om been te bewerken. Het onderzoek bracht echter 
nog bijkomende elementen aan het licht. Er is namelijk gebleken dat verscheidene types 
werktuigen vaak voor zeer diverse activiteiten werden gebruikt. Men mag dus niet automatisch 
een bepaald type werktuigen verbinden met een specifieke functie. Verder is duidelijk 
geworden dat ook niet –geretoucheerde artefacten, waaronder afslagen en (micro)klingen, vaak 
gebruikt werden om bepaalde activiteiten uit te voeren. Hoewel deze artefacten geen retouches 
vertonen en dus niet als echte werktuigen beschouwd worden, werden ze door de prehistorische 
mens wel als ‘werktuig’ gebruikt. Behalve indien men voor elke individuele site over een micro 
wear –analyse beschikt, kan men dus niet zomaar bepaalde types werktuigen aan bepaalde 
functies koppelen. 

105 BEUGNIER V. & CROMBE P. 2005, p. 528 -538. 
106 Deze opdeling wordt bevestigd door Keeley (CAHEN D., KARLIN C., KEELEY L.H. VAN NOTEN F. 1980, 
p. 224 -227), die beweert dat men de typologie van de werktuigen beter kan linken met de morfologie (en dus 
functie), dan met de technologie, waarmee het artefact gemaakt werd. Hoewel er verschillen bestaan gaat hij (op 
basis van onderzoek te Meer II) ervan uit dat schrabbers hoofdzakelijk gebruikt zijn voor huidbewerking (> 90%), 
terwijl bekken en boren vooral werden aangewend om been en gewei te perforeren. Voor de stekers maakt hij een 
onderscheid, naar gelang het type, waarbij tweeslagstekers en stekers op afknotting vooral zouden gebruikt zijn om 
te doorboren, terwijl dwarsstekers en hoekstekers voornamelijk werden aangewend om krassen te trekken. Beide 
types werden volgens hem preferentieel gebruikt voor de bewerking van beenderen en gewei. 
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- Interpretatie van de variatie onder de microlieten 
 

Gezien de gelijktijdigheid van enkele Vroeg –Mesolithische microlietgroepen, dient tevens een 
andere oorzaak (dan een chronologische) gezocht te worden voor de sterke variabiliteit onder 
deze werktuigen. Mogelijkerwijs zijn de diverse types microlieten het gevolg van een 
differentiërende functie107

 

 (jacht op verschillende types wild, verschil naar gelang het seizoen 
en het landschap of de topografie…). Het gebrek aan (duidelijk dateerbare) faunaresten 
bemoeilijkt echter deze interpretatie. Daarnaast maakt de vaak gelijkaardige landschappelijke 
positie van de sites (meestal op dekzandruggen) deze verklaring eerder onwaarschijnlijk. 
Eenzelfde topografische en geografische ligging impliceert namelijk dezelfde soorten fauna, 
waardoor geen diversificatie in het microlietenbestand nodig zou zijn.  

Het feit dat deze (functionele) interpretatie vaak niet kan worden toegepast, wordt duidelijk bij 
de analyse van enkele vindplaatsen: 
 
Wanneer men Ursel –’t Konijntje en Oostwinkel –Mostmolen met elkaar vergelijkt dan zien we, 
dat beide vindplaatsen gekenmerkt worden door de dominantie van een ander type microlieten. 
De sites bevinden zich nochtans in dezelfde geografische en topografische context, meer 
bepaald in Zandig Vlaanderen en bovenop een dekzandrug. De sites behoren bovendien tot de 
basisnederzettingen en zijn alle twee gedateerd in het Vroege Mesolithicum. Daar alle 
parameters (quasi) identiek zijn, zou men normaal gezien de dominantie van hetzelfde type 
microlieten verwachten. Oostwinkel wordt echter gekenmerkt door de uitgesproken 
aanwezigheid van spitsen met niet –geretoucheerde basis, terwijl in Ursel vooral spitsen met 
geretoucheerde basis aanwezig zijn. 
 
Uit wat hierboven blijkt, kan een soortgelijke locatie dus geen antwoord bieden op de 
diversiteit. Daar de functie van de microlieten niet landschappelijk of topografisch verklaard 
kan worden, zullen we moeten naar andere aspecten kijken (bv. bepaalde types zijn 
preferentieel gebruikt als weerhaak, andere als spits, ander gebruik dan voor de jacht…). 
 
 
Recent onderzoek108

Een analyse van 467 microlieten van Verrebroek –Dok

 in verband met het gebruik van microlieten bracht bijkomende informatie 
in verband met de functie van dit type werktuigen. Zoals hierboven aangehaald bestaat de 
mogelijkheid dat de microlieten ook voor andere toepassingen dan de jacht werden aangewend. 
We hebben reeds aangetoond, dat bepaalde werktuigtypes, zoals schrabbers en geretoucheerde 
(micro)klingen vaak een zeer differentiërende functie hadden. De mogelijkheid bestaat dus 
zeker dat dit bij de microlieten ook het geval was (bv. gebruik als ‘mes’ voor snijden van vlees 
of planten).  

109

                                                 
107 CROMBE P. 2002, p. 102. 

 toonde echter aan dat deze 
werktuigen hoofdzakelijk en zelfs quasi exclusief voor de jacht gebruikt werden. Er werden 
slechts 5 exemplaren gevonden, waarop sporen van plantbewerking, meer bepaald splijten van 
rietmateriaal, aanwezig waren. Verder kon men tevens een ‘functioneel’ verschil onderkennen 
tussen de diverse types microlieten. Aan de hand van de impactsporen op het materiaal, kon 
men een onderscheid maken tussen microlieten, die gebruikt werden als pijlpunt enerzijds en 
microlieten, die als weerhaak gediend hadden anderzijds. De geometrische microlieten, meer 

108 CROMBE P., PERDAEN Y., SERGANT J. & CASPAR J.-P. 2001, p. 253 -269. 
109 Via experimenteel onderzoek werden een honderdtal microlieten vervaardigd en ‘afgeschoten’ op kadavers om 
zo eventuele impactsporen (terminating bending features en microscopic linear impact traces) te onderscheiden. 
Daarna werden de experimentele microlieten vergeleken met de microlieten van Verrebroek, om zo mogelijke 
functionele verschillen tussen de diverse types te onderkennen. 
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bepaald ongelijkbenige driehoeken en segmenten werden hoofdzakelijk gebruikt als weerhaken. 
Spitsen met één afgestompte boord en spitsen met geretoucheerde basis werden daarentegen 
uitsluitend aangewend als pijlpunt. De sporen op de spitsen met schuine afknotting waren 
minder prominent, maar het ontbreken van verweringsporen duidt erop dat deze microlieten 
waarschijnlijk werden gebruikt als pijlpunten.  
Hoewel er geen duidelijke vorm –functie relatie mogelijk is, konden de onderzoekers wel een 
chronologische evolutie vaststellen, waarbij naar het Boreaal toe (rond 8.200/ 8.100 cal B.C.) 
een sterke toename merkbaar was van de pijlpunten, in het nadeel van de weerhaken. De 
vorsers nemen aan dat tijdens het Preboreaal nog frequent gebruik gemaakt werd van benen110

Ten slotte kon men onder de microlieten enigszins een onderscheid bemerken, waarbij bepaalde 
types bewapening preferentieel uit een specifieke materiaalsoort werden vervaardigd. 
Driehoeken werden namelijk meestal uit kwartsiet van Tienen gemaakt, terwijl segmenten 
voornamelijk geproduceerd waren uit Wommersomkwartsiet. 

 
of houten ‘pijlpunten’, waar weerhaken werden in geplaatst om zo te gebruiken als 
jachtinstrument. Naar het Boreaal toe werden de benen en houten punten vervangen door stenen 
pijlpunten. Deze stenen ‘projectielen’ boden het voordeel dat ze dieper in de prooi penetreerden 
en gemakkelijk afbraken en zo de wonde open hielden.  

 
Gezien het zeer beperkte aantal correcte dateringen (voor de overgang van het Preboreaal naar 
het Boreaal leveren enkele Oostwinkel, Neerharen, Verrebroek –AZ en Verrebroek –Dok 
coherente dateringen) is het niet mogelijk de evolutie van weerhaken (segmenten en 
driehoeken) naar pijlpunten (voornamelijk spitsen met niet –geretoucheerde basis) duidelijk 
vast te stellen. Desondanks kunnen we stellen dat vooral te Oostwinkel en Neerharen een 
duidelijke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis waarneembaar is, wat 
mogelijk wijst op de opkomst van de pijlpunten in de bewapening. 
We kunnen besluiten dat, hoewel we een klein onderscheid tussen de diverse types microlieten 
kunnen vaststellen, (waarbij geometrische exemplaren preferentieel werden aangewend als 
weerhaak en niet –geometrische exemplaren werden gebruikt als eigenlijke pijlpunt), een 
duidelijk onderscheid op soort- of typeniveau voorlopig niet mogelijk is. We zullen dus behalve 
een chronologische en functionele interpretatie tevens aandacht moeten schenken aan andere 
mogelijke oorzaken. Het feit dat beide types weerhaken preferentieel uit een andere materie 
werden vervaardigd, kan ons mogelijk een indicatie geven omtrent een eventuele socio –
culturele affiliatie. Dit zal in een volgend deel van naderbij onderzocht worden. 
 

                                                 
110 De sterke afname van de stekers vanaf het Vroege Mesolithicum kan mogelijk hieraan gekoppeld worden. 
Hoewel de stekers op de Vroeg –Mesolithische sites reeds een afname vertoonden in vergelijking met de Epi –
Paleolithische vindplaatsen, werden deze werktuigen nog tamelijk frequent teruggevonden in de assemblages. 
Vanaf het Midden, maar vooral het Late Mesolithicum was de afname zeer drastisch. Er is echter geen duidelijk 
element, dat erop wijst dat de functie van deze werktuigen door een ander type werktuig werd overgenomen. 
Wanneer men echter de meest courante functie van de steker, als been- en geweibewerkend voorwerp, in 
gedachten houdt, dan kan hiervoor mogelijk een verklaring geboden worden. Kenmerkend voor het Epi –
Paleolithicum was namelijk de grote beenderbewerking, voor de productie van onder andere harpoenen en 
speerpunten (al dan niet met weerhaken), die gebruikt werden tijdens de jacht en visvangst. Voor de productie van 
dergelijke pijlbewapening diende natuurlijk stekers gebruikt te worden. Het gebruik van een benen jachtuitrusting 
bleef tijdens het Vroege Mesolithicum nog doorleven. Vanaf het Midden –Mesolithicum werden vooral 
verscheidene kleine types microlieten vastgezet (vaak met hars of ‘touwen’ in plaats van vast te zetten in 
inkepingen) op houten schachten. Het gebruik van houten schachten had niet enkel het voordeel dat de bewerking 
ervan veel sneller verliep, maar tevens dat er minder (waardevol) been en gewei diende gebruikt te worden. Het 
inzetten en vastzetten van de microlieten in een houten, in plaats van benen schacht, zorgde bijgevolg voor de 
drastische afname van de stekers. 
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4.2.3 Invloed van ‘hafting’ op de typologie van de artefacten 
 
Een belangrijk element, dat niet over het hoofd mag worden gezien bij een morfologisch –
typologische variabiliteitanalyse is de invloed van het schachten111

 

 op het lithisch materiaal. 
Niemand twijfelt tegenwoordig aan het feit dat microlieten werden vastgezet in benen of houten 
schachten om zo als pijlbewapening te gebruiken. Het feit dat ook gemene werktuigen werden 
vastgezet in schachten, wordt echter vaak niet in overweging genomen tijdens de analyse van 
de typologische verschillen tussen diverse vindplaatsen. Nochtans blijkt uit een aantal 
elementen dat schachten zeer veel voordelen biedt: 

1) Het schachten zorgt ervoor dat de werktuigen gebruiksvriendelijker zijn. 
2) Dankzij het schachten kan meer druk en macht gezet worden op het werktuig. 
3) In sommige gevallen kan het de precisie en efficiëntie van werktuigen sterk vergroten. 
4) Het laat tevens toe zeer scherpe boorden (in diverse afmetingen en vormen) te creëren, 

die in de hand niet kunnen vastgehouden worden, maar die het voordeel bieden dat ze 
veel efficiënter zijn. 

5) Ten slotte kan het werktuig dankzij het schachten langer bewaard worden, vermits 
slechts 1 gedeelte intensief gebruikt wordt. Bovendien zorgt de toename in grootte 
ervoor, dat men de werktuigen minder gemakkelijk verliest. 

 
Het herkennen van dergelijke types werktuigen binnen de assemblage blijkt vaak zeer moeilijk 
te zijn. Waar schachten gevonden zijn op de site, is de interpretatie natuurlijk zeer duidelijk. 
Ook wanneer via micro wear sporen van hars gevonden worden, is de verklaring als geschacht 
werktuig gemakkelijk. Wanneer deze elementen echter ontbreken, dient men zich te focussen 
op andere, minder duidelijke tekenen. Keeley112

 

 beweert dat volgende elementen kunnen wijzen 
op ‘hafted tools’: 

1) Geschachte werktuigen zijn over het algemeen kleiner en smaller, om zo gemakkelijk in 
een schacht te passen, terwijl niet –geschachte werktuigen voldoende groot moeten zijn 
om goed in de hand te liggen.  

2) De ‘hafted tools’ zijn over het algemeen intensiever geretoucheerd, waardoor ze meestal 
gemakkelijk onder de grote morfo –typologische klassen geplaatst kunnen worden. 

3) Ten slotte vertonen geschachte werktuigen vaak specifieke kenmerken, die wijzen op 
het feit dat ze vastgezet werden, meer bepaald bilaterale inkepingen, ‘schouders’… 
Daarbovenop wordt aangenomen, dat ‘combinatiewerktuigen’ vaak geschacht werden. 

 
Indien men geen rekening houdt met het belang van ‘het schachten’ van werktuigen, dan kan dit 
vaak leiden tot verkeerde interpretaties omtrent de redenen voor de typologische variabiliteit. 
Bovendien kan dit fenomeen het ruimtelijk verspreidingpatroon van de sites sterk beïnvloeden.  
 
Kan men het onderscheid tussen ‘hafted’ en ‘unhafted tools’ in ons sitebestand onderkennen? 
 
Er werd reeds door Keeley geopperd dat geschachte werktuigen gedurende een langere periode 
werden gebruikt en vaak van de ene locatie naar de andere getransporteerd werden, waardoor 
we kunnen spreken van ‘curated tools’. Deze werktuigen werden vervolgens, wanneer ze niet 
meer efficiënt of bruikbaar waren, achtergelaten op de site. Dit houdt in dat de ‘hafted tools’ 
vaak werden gedumpt op een plaats waar ze noch gemaakt, noch gebruikt werden. Keeley 

                                                 
111 KEELEY L.H. 1982, p. 798 -809. 
112 KEELET L.H. 1982, p. 801. 
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beschouwt de niet –geschachte werktuigen113

 

 daarentegen als ‘expedient tools’, die op dezelfde 
locatie werden gemaakt, kortstondig gebruikt en achtergelaten. 

Een voorbeeld van dergelijk fenomeen kan mogelijk opgemerkt worden op de Laat –
Mesolithische site Oudenaarde –Donk. Refitting van de microlieten heeft namelijk aangetoond 
dat deze werktuigen niet te Oudenaarde zelf werden gemaakt. De kans bestaat dus dat de 
microlieten, als ‘hafted tools’ werden meegenomen naar de site en er vervolgens werden 
achtergelaten. Blancquaert114 vermeldt dat er op de site bovendien sporen van oker werden 
aangetroffen. Ze verwijst hierbij naar een publicatie van Beyries115

 

, waarin wordt gerefereerd 
naar het gebruik van oker als conserveringmiddel voor huiden. Deze huiden werden vervolgens 
vaak gebruikt om artefacten vast te binden in schachten.  

Op de Vroeg –Mesolithische vindplaats Oudenaarde –Donk116

 

 werden tevens enkele artefacten 
aangetroffen, waarop mogelijk sporen van schachting aanwezig zijn. Dit was onder meer het 
geval op een afslagschrabber en een dubbelschrabber, die gebruikt werden voor de 
huidbewerking, evenals een kling met gebruiksretouches en sporen van houtbewerking. Ten 
slotte werd een geretoucheerde microkling (met sporen van het schrapen van mineraal 
materiaal) geschacht. Drie artefacten vertoonden tevens sporen, die waarschijnlijk verwijzen 
naar het vasthouden van de werktuigen. Hier werden dus op eenzelfde site geschachte en niet –
geschachte werktuigen en artefacten naast elkaar aangetroffen.  

Hoewel we niet over verregaande gegevens beschikken, hebben we toch kunnen aantonen dat 
schachten inderdaad, zowel op microlieten, als op gemene werktuigen werd toegepast en dat dit 
fenomeen hoogstwaarschijnlijk zijn impact had op de morfologie (en dus typologie) van de 
werktuigen, evenals op het ruimtelijk verspreidingpatroon van de vindplaatsen. De 
aanwezigheid van geschachte werktuigen moet bovendien beschouwd worden als een ‘relooling 
–activiteit’ en niet als het daadwerkelijk ter plaatse uitvoeren van plant-, vlees- of andere 
bewerkingen. Men zou namelijk snel geneigd zijn de sporen op deze werktuigen te verbinden 
met specifieke activiteiten op de site, maar zoals hierboven aangehaald werden de ‘hafted tools’ 
vaak niet geproduceerd en gebruikt op de site waar ze werden teruggevonden. Het zou dus 
verkeerd zijn de site functioneel te interpreteren op basis van de sporen op deze werktuigen.  

4.2.4 Besluit omtrent de functionele interpretatie 
 
Zoals we hierboven hebben aangetoond kunnen verscheidene redenen geboden worden voor de 
sterke variabiliteit tijdens het Mesolithicum. Hoewel dit zeker niet de enige functionele 
theorieën en interpretaties zijn omtrent de variatie, zijn dit (naar mijn mening) de voornaamste 
elementen, waarmee rekening dient gehouden te worden tijdens een analyse van de 
typologische diversiteit: 
 

1) Ten eerste dient er steeds gekeken te worden naar de soort site (en dus soort 
activiteiten). Hoewel de voorgestelde onderverdeling niet voor alle aspecten een 

                                                 
113 Niet –geschachte werktuigen werden veel sneller geproduceerd dan geschachte werktuigen. Keeley (1982: 800) 
vermeldt dat het vervaardigen van een goede schacht verscheidene uren in beslag nam, terwijl sommige 
werktuigen in enkele minuten (of seconden) werden vervaardigd. Dit verklaart waarom de prehistorische mens 
veel spaarzamer omging met de ‘hafted tools’ en ze vaak gedurende een lange periode meenam van het ene 
kampement naar het andere.  
114 BLANCQUAERT G. 1987, p. 93 -94. 
115 BEYRIES S. & INIZAN M.-L. 1982. 
116 LOMBAERT L. 2007, p.135 -139. 
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antwoord biedt, zien we dat veel kan achterhaald worden door de types nederzettingen 
(en hun bijhorende eigenschappen: locatie, werktuigensamenstelling…) te analyseren.  

2) Daarnaast dient ook steeds rekening gehouden te worden met de specifieke en vaak zeer 
diverse functies, dat elk werktuig kan uitvoeren. Hierbij vormt de micro wear analyse 
een onmisbaar instrument.  

3) Ten slotte dient men een duidelijk onderscheid te maken tussen geschachte en niet –
geschachte werktuigen, daar dit een vertekend beeld kan geven van de functionele 
interpretatie van de site. Zoals hierboven vermeld, werden de ‘hafted tools’ 
achtergelaten, maar niet gemaakt en gebruikt op de site, waardoor ze niet mogen 
gehanteerd worden om de site functioneel te interpreteren. Men dient hier niet enkel bij 
de ‘hafted tools’, maar bij alle artefacten en werktuigen rekening mee te houden. 

 
Concluderend kunnen we stellen, dat hoewel de functionele interpretatie op heel veel aspecten 
binnen de variabiliteit een antwoord biedt er hoogstwaarschijnlijk nog andere actoren hebben 
meegespeeld, die zorgden voor de sterke diversiteit binnen de lithische samenstelling.  
 
Over het algemeen kunnen we volgende (eventuele) besluiten trekken: 
We kunnen stellen, dat een sterke dominantie van (micro)klingen onder de artefacten normaliter 
wijst op de aanwezigheid van een groot aantal microlieten binnen de assemblage. In sites, waar 
de microlieten ‘minder’ van belang zijn, zien we vaak dat verscheidene types 
debitageproducten (afslagen en (micro)klingen) voorkomen in de assemblage. Het voorkomen 
van diverse types debitageproducten is dus in grote mate afhankelijk van het type werktuigen, 
dat men wil bekomen. Verder is gebleken dat er geen al te sterk verschil bestond in het gebruik 
van (geretoucheerde) afslagen en (micro)klingen, evenals schrabbers en Montbani –klingen. 
Mogelijk is onze ‘artificiële’ onderverdeling naar gelang de types werktuigen te ver 
geëvolueerd en moeten we meer rekening houden met de mogelijkheid dat de prehistorische 
mens ‘opportunistisch’ was. Daarmee wordt bedoeld, dat hij op vindplaatsen, waar geen 
specifieke nood aan microlieten was, minder tijd spendeerde aan een zorgvuldige debitage en 
de verkregen afslagproducten (en daaruit voortvloeiende werktuigen) voor verscheidene 
doeleinden gebruikte, zonder aandacht te spenderen aan de specifieke morfologie van het 
werktuig (in casu typologie). 
 

4.3 Socio –culturele oorzaak 
 
Daar we tijdens deze analyse op tamelijk kleinschalig (Belgisch) niveau gewerkt hebben, is het 
moeilijk om eventuele sociale of culturele patronen te onderkennen. De sociale mechanismen 
beperken zich namelijk niet tot de landgrenzen, maar de culturele groepen beslaan vaak een 
zeer groot territorium. Indien we dus trachten om de socio –culturele affiliaties op een beperkt 
(verkleind) niveau te analyseren, zullen we slechts moeilijk (of soms verkeerde) patronen en 
relaties onderkennen. Toch zal getracht worden om op het onderzochte, Belgische niveau een 
aantal conclusies te trekken.  
 

4.3.1 Rozoy en de invloed van ‘sociale territoria’ op de variabiliteit 
 
Rozoy117

                                                 
117 ROZOY J.-G. 1997a; 1997b & 1998. 

 postuleert in een reeks recente publicaties een aantal interessante oorzaken en 
mechanismen voor de typologische variabiliteit binnen het Franse en Belgische Mesolithicum. 
Hoewel hij zich baseert op 2 groepen, waarvan de typo –chronologische onderverdeling 
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tegenwoordig onwaarschijnlijk lijkt, reikt hij toch een aantal interessante instrumenten aan om 
de variabiliteit te interpreteren. Hij onderscheidt in zijn publicaties 2 culturele groepen voor 
onze gebieden, meer bepaald het Ardenniaan voor Zuid –België en een deel van de Franse 
Ardennen en het Limburgiaan voor Noord –België en de aangrenzende delen van Nederland. 
Hij beschouwt deze 2 entiteiten als aparte ‘sociale territoria’, die gekenmerkt worden door 
specifieke lithische samenstellingen.  

 

 
Figuur 13: Weergave van de 'sociale territoria' (volgens ROZOY J.-G. 1998: p. 529) 

 
Kenmerkend voor het Ardenniaan is de lagere hoeveelheden microlieten (in vergelijking met 
het nabijgelegen Tardenoisiaan), waardoor een minder fijne debitage nodig was. Het lagere 
aantal microlieten verklaart Rozoy als het gevolg van een sociale gewoonte, waarbij de groep 
van het Ardenniaan slechts 1 weerhaak in de pijlschacht plaatste, terwijl het bij de groep van 
het Tardenoisiaan een culturele ‘gewoonte ’ was om meerdere weerhaken te gebruiken. De 
verschillen binnen de debitage en dus in consequentie ook binnen de assemblage kan hierdoor 
rechtstreeks toegeschreven worden aan de ‘nood’ aan microlieten. Daar het Ardenniaan 
cultureel gezien minder behoefte had aan microlieten, konden ze zich veroorloven ‘om het even 
welke’118

Het Limburgiaan kenmerkt zich door het belang van de gemene werktuigen, voornamelijk 
schrabbers. Rozoy vermeldt verder dat geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
waarschijnlijk naast elkaar gebruikt werden, zonder dat hier een verschillende functionele 
betekenis aan werd gekoppeld of zonder dat dit voor een verschil in het dagelijkse leven van de 
jagers –verzamelaars zorgde.  

 debitageproducten af te slaan. Dit had volgens Rozoy slechts weinig belang, vermits 
niet vorm van de gemene werktuigen, maar het type retouche belangrijk was. De microlieten 
dienden daarentegen veel minutieuzer uitgewerkt te worden, daar ze over hun volledige omtrek 
bewerkt waren en ze anders slechts moeilijk konden geschacht worden.  

De verschillen in de lithische assemblage schrijft hij niet toe aan het klimaat of de ligging van 
de vindplaatsen, noch aan de beschikbaarheid van primaire grondstoffen, maar wel aan de 
‘constante en permanente druk van het milieu’, die ervoor zorgde dat de prehistorische en in 
                                                 
118 Het Ardenniaan gebruikte niet enkel smalle microklingen, maar maakte tevens gebruik van andere 
dedbitageproducten, waaronder dikkere (micro)klingen en eerder onregelmatige afslagen. 
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casu Mesolithische mens verplicht werd nieuwe technische ontwikkelingen door te voeren 
binnen de jachtuitrusting. De jacht (en daarmee verbonden ook de visvangst) was volgens 
Rozoy de voornaamste overlevingbasis tijdens de prehistorie. Het was bijgevolg de nood aan 
veranderingen binnen de jachttechniek, die zorgde voor de sterke technologische en 
typologische evoluties van het materiaal. Deze veranderingen werden eventueel door de 
nabijgelegen culturen (in grote of kleinere mate) overgenomen. Het feit dat de ‘sociale 
territoria’ veel dichter bij elkaar lagen vanaf het Epi –Paleolithicum zorgde voor de zeer snelle 
veranderingen en dus de sterke variabiliteit. Rozoy beweert namelijk, dat het steeds dichter bij 
elkaar liggen van de sociale territoria een rechtstreeks gevolg was van een veranderde 
jachttechniek tussen het Laat –Paleolithicum en het Epi –Paleolithicum en vooral het 
Mesolithicum. De grote afstand tussen de sociale territoria gedurende het Magdaleniaan, was 
volgens hem het gevolg van de toegepaste jachtmethode, meer bepaald het gooien van een 
speer (vaak aan de hand van een atlatl). Tijdens het Epi –Paleolithicum werd de pijl en boog 
geïntroduceerd, waardoor de territoria dichter bij elkaar kwamen te liggen.  
Daarnaast beweert hij dat de kenmerken, die zorgden voor de eenheid van een cultuur (dit wil 
zeggen de ‘typologische eenheid’) moeten gezocht worden binnen de eigen culturele 
kenmerken en gewoontes van de groep. Hij omschrijft de sociale territoria als de woonplaats 
van specifieke dialectic tribes, waarbinnen vele kleine ‘bands’ leefden. Het gebied van een 
dialectic tribe besloeg volgens hem ongeveer 15.000km² en telde 2000 tot 3000 personen. 
Binnen deze territoria ontstonden, als gevolg van de constante druk van de omgeving nieuwe 
ontwikkelingen (hij focust zich hierbij op ontwikkelingen binnen de jacht). Deze 
ontwikkelingen waren het gevolg van een ‘briljante’ geest en werden, wanneer de groep er 
‘rijp’ voor was, door de volledige tribe overgenomen. Volgens Rozoy uiten deze veranderingen 
zich eerst typologisch (andere vorm van het werktuig). Pas daarna ontstond een technologische 
verandering.  
 
Hoewel Rozoy inderdaad enkele interessante instrumenten aanreikt om de oorzaak binnen de 
variatie119

 

 diepgaander te onderzoeken, biedt deze onderverdeling slechts weinig antwoorden 
voor de grote diversiteit binnen de Belgische assemblages. Hij baseert zich namelijk op een te 
eenvoudige diachronische verklaring voor 2 typo –chronologische groepen waarvan de 
daadwerkelijke toeschrijving in twijfel getrokken wordt. Bovendien kunnen tijdens het Vroege 
Mesolithicum alleen al 5 aparte groepen onderscheiden worden, waarvan 3 gelijktijdig. Dit 
wijst er waarschijnlijk op dat er meer sociale groepen kunnen onderkend worden tijdens het 
Mesolithicum. Anderzijds duidt de diversiteit er mogelijk op dat België door verschillende 
‘culturen’ werd beïnvloed.  

4.3.2 De invloed van grote sociale groepen en culturen op de variabiliteit binnen het 
Belgische Mesolithicum 

 
Zoals hierboven aangehaald kenmerkt het Belgische Mesolithicum zich door enkele 
chronologisch gelijktijdige, maar typologisch zeer diverse groepen. Deze sterke variabiliteit is 
mogelijk het gevolg van allerlei invloeden van techno- of culturele complexen, waarvan de 
invloedsfeer de landsgrenzen duidelijk overschrijdt. Er is reeds meerdere malen aangehaald, dat 
België zich mogelijk bevond op de ‘culturele’ grens van de Federmesser/Aziliaan in het zuiden 
en de noordelijke Ahrensburgiaan –traditie. Mogelijke aanwijzingen hiervoor vormen de 
talrijke vindplaatsen behorende tot één van beide tradities binnen onze landsgrenzen. Deze 

                                                 
119 Rozoy schrijft de typologische verschillen toe aan de sociale gewoontes van de territoriale groepen en aan de 
behoefte aan nieuwe jachttechnieken, die zich in sommige territoria ontwikkelden en vervolgens naar de andere 
territoria verspreidden (waar ze al dan niet werden overgenomen). 
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culturen hebben hoogstwaarschijnlijk de evolutie van onze lokale groepen sterk beïnvloed, wat 
zorgde voor een grote typologische variabiliteit.  
De specifieke kenmerken van elke “typologische groep” tonen echter aan dat tijdens het 
Mesolithicum diverse regio’s de Belgische assemblages hebben beïnvloed120

 
: 

1) Groep van Neerharen: onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep waarschijnlijk haar 
oorsprong kent in het voormalige Ahrensburgiaan. Er zijn bovendien zeer sterke 
typologische affiniteiten zichtbaar met een aantal Noordwest –Europese tradities of 
culturen, behorende tot het Duvensee –complex. Dit complex ontwikkelde zich tijdens 
het Mesolithicum in het voormalige gebied van het Ahrensburgiaan. De gelijkenissen 
zijn onder meer te vinden in het Noord –Duitse “Duvensee” en “Friesack”, evenals in de 
West –Duitse “Hambacher –Gruppe”, de Noord –Franse “Groep van Hailles” en de 
Engelse “Groep van Deepcar”. De gelijkenissen zijn vooral zichtbaar in de sterke 
dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis. Enigszins afwijkend is de quasi 
afwezigheid van macrolieten in onze gebieden, evenals het iets hogere aantal 
segmenten. Dergelijke frequenties aan segmenten zijn in de zuidelijke groepen wel 
aanwezig. 

 
2) Groep van Ourlaine: in tegenstelling tot de voorgaande groep, vertoont de “Groep van 

Ourlaine” meer parallellen met de zuidelijke tradities, meer bepaald met de West –
Duitse “Hambacher Gruppe”, het Noord –Franse “Tardenoisien Moyen” en het 
“Mésolithique ancien de l’Est”, uit de Franse Jura. 

 
3) Groep van Verrebroek: deze groep, meer bepaald faciës 1, kan het best vergeleken 

worden met de Noordwest –Europese tradities, meer bepaald met de “Duvensee –
groep”. De jongere faciës blijkt daarentegen een fusie te zijn van de “Groep van 
Ourlaine” en faciës 1 van de “Groep van Verrebroek”. 

 
4) Groep van Meer: de sterke aanwezigheid van spitsen met geretoucheerde basis verwijst 

naar de zuidelijke tradities, met name de “Mésolithique ancien de l’Est” uit het oosten 
van Frankrijk en het “Beuronien A” uit Zuid –Duitsland. 

 
5) Groep van Sonnisse Heide en Gelderhorsten: de aanwezigheid van de vlakke retouches 

kent slechts weinig parallellen in de rest van Europa. Mogelijk hebben we hier te maken 
met een lokale ontwikkeling. De vondst van enkele van de oudste artefacten met sporen 
van de vlakke retoucheertechniek werden namelijk binnen de “Groep van Neerharen” en 
de “Groep van Verrebroek” aangetroffen, waardoor een lokale oorsprong zeer reëel is. 
De beste overeenkomsten zijn totnogtoe te vinden in Noord –Frankrijk, met name 
binnen de “Groep van Chausée –Tirancourt”, evenals het “Tardenoisien Ancien I en 
Moyen II”. Enkele parallellen kunnen tevens gevonden worden in Nederlands Limburg 
en Noord –Brabant en ten slotte in West –Duitsland. 

 
 
Uit bovenstaande onderverdeling blijkt, dat de Mesolithische groepen sterk beïnvloed zijn door 
de ons omringende culturen. De “Groep van Neerharen” en “Verrebroek, faciës 1” werden 
vooral beïnvloed door de Noordwest –Europese culturen (een overblijfsel van de 
Ahrensburgiaan –traditie), terwijl de “Groep van Ourlaine” eerder affiniteiten vertoont met de 
oostelijke en zuidelijke groeperingen (een overblijfsel van de Federmesser/Aziliaan –traditie). 
Mogelijk dient de diversiteit binnen de lithische samenstelling dus geïnterpreteerd te worden als 

                                                 
120 CROMBE P. 1996, p. 455 -488. 
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het gevolg van de steeds toenemende sociale contacten. De kans bestaat, dat zoals voor het Epi 
–Paleolithicum, België zich op het grensgebied tussen verscheidene grote “complexen” bevond. 
De aanwezigheid van diverse types weerhaken (en pijlpunten) onder de microlieten kunnen 
bijgevolg verklaard worden als etnische of socio–culturele parameters.  
 

 
Figuur 14: Weergave van de grote culturele "complexen" tijdens de tweede helft van het Boreaal.  

1= complex met spitsen met schuine afknotting en ongelijkbenige driehoeken, afgeleid van het 
(Epi)Ahrensburgiaan; 2 = complex met segmenten, afgeleid van de spitsen met afgestompte rug van het 

Federmesser/Aziliaan; 3 = co-existentie zone tussen 1 en 2; 4 = Sauveterriaan –complex, afgeleid van het Epi 
–Gravettiaan 

(naar CROMBE P. 2002, p. 111) 

 
Gendel121

De toenemende dichtheid tussen de sociale territoria of groepen dient natuurlijk een bepaalde 
‘trigger factor’ te hebben, namelijk een gebeurtenis of evenement, dat ervoor zorgt dat de socio 
–culturele groepen dichter bij elkaar komen te liggen. Zoals hierboven vermeld, beweert Rozoy 
dat de toenemende ‘dichtheid’ tussen de sociale groepen het gevolg is van een veranderende 
jachttechniek tussen het Laat- en Epi- Paleolithicum en vooral het Mesolithicum. Hij verwerpt 
het idee van een klimatologische oorzaak, maar stelt wel dat de ‘toenemende druk van de 
omgeving of het milieu’ een cruciale rol speelde.  

 postuleert dat de afstand tussen de groepen en dus de sites een cruciale rol speelde in 
de mate waarin een bepaalde groep of cultuur een andere groep kon beïnvloeden. Algemeen 
kunnen we stellen: hoe groter de afstand tussen de verscheidene groepen en sites, hoe kleiner de 
kans op ‘acculturatie’. Verder onderscheidt Gendel 2 niveaus waarop deze acculturatie 
plaatsvond, meer bepaald via het individu (assertive style) en via de volledige groep 
(emblematic style). Deze stilistische (typologische) verschillen zouden aangewend zijn om de 
grenzen van de territoria aan te duiden en te ‘bevestigen’.  

                                                 
121 GENDEL P.A. 1989, p. 40 -47. 



 271 

Hierdoor kan de stijging van de zeespiegel122

 

 vanaf het Preboreaal misschien als een 
doorslaggevende factor beschouwd worden, die de prehistorische mens als het ware verplichtte 
de vroegere gebieden te verlaten en meer ‘landinwaarts’ te trekken. Vanaf 9.300 tot 9.000 BP 
kende de zeespiegel een opmerkelijke stijging, waardoor ¼ van het oorspronkelijke 
woonoppervlak tussen Engeland en continentaal Europa verbroken was. Vanaf 8.600 BP was de 
verbinding volledig verbroken. Deze afname in territorium verplichtte de Mesolithische 
groepen om zich dichter bij (of mogelijk zelfs in) het gebied van andere sociale groepen te 
vestigen. Volgens Gendel leidden dergelijke toenemende contacten tussen diverse groepen tot 
een veel duidelijker uiting van de eigen stijlkenmerken. Mogelijk dient tevens een beïnvloeding 
van deze ‘nieuwe groepen’ op de gevestigde culturen in beschouwing genomen te worden? Het 
is namelijk niet onwaarschijnlijk, dat de groepen uit het Noordzeebekken een intermediaire 
positie innamen tussen de continentale en Engelse culturen (geografisch, maar ook in stijl). 
Daar deze gebieden tegenwoordig ontoegankelijk zijn voor onderzoek, valt dit moeilijk te 
controleren. Mogelijk kan de aanwezigheid van ‘Engelse’ stijlkenmerken in onze assemblages 
hier een uiting van zijn. De aanwezigheid hiervan werd al aangetoond binnen de “Groep van 
Neerharen” en “Verrebroek, faciës 1”, die enkele affiniteiten vertonen met de noordelijke 
tradities, onder meer met de “Groep van Deepcar”.  

In verband met de latere fasen van het Mesolithicum zijn de beschikbare gegevens veel 
beperkter. Mogelijk dient de toenemende neolithisatie tijdens de finale fase van het 
Mesolithicum in overweging genomen te worden voor de sterke veranderingen tijdens deze 
periode. Zoals uit verscheidene publicaties123

 

 is gebleken zorgde deze neolithisatie voor een 
toenemende druk op de Mesolithische populaties en een sterke inkrimping van de bestaande 
territoria. De veranderingen binnen de microlieten (meer bepaald veranderingen binnen de 
trapezia, met een evolutie van rechthoekige en rhombische naar symmetrische en 
asymmetrische exemplaren), evenals het verschijnen van Danubiaan –spitsen op sommige 
vindplaatsen is mogelijk een uiting van deze processen. De aanwezigheid van deze Danubiaan –
spitsen op een aantal finale Mesolithische vindplaatsen duidt mogelijkerwijs op een 
(toenemend) contact tussen de oorspronkelijke Mesolithische groepen en de neolithische 
bevolkingsgroepen. 

Hieronder zullen we trachten te achterhalen indien er sociale of culturele groeperingen kunnen 
onderkend worden in ons sitebestand124

 

. Hoewel Gendel meent dat de variabiliteit op het niveau 
van de specifieke stilistische kenmerken (lateralisatie, grootte, ‘versieringen’) moet onderzocht 
worden, was het in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om tot op het individuele niveau 
van de artefacten te treden (de beschikbare gegevens waren te beperkt). Hierdoor zijn we 
verplicht te kijken naar de grote typologische verschillen. Bovendien dient vermeld te worden, 
dat het niveau waarop we werken (België) waarschijnlijk te beperkt is om treffende conclusies 
te trekken. Toch kunnen volgende interpretaties aangereikt worden:  

Wanneer we de Vroeg –Mesolithische vindplaatsen globaal analyseren, dan zien we dat zowel 
de noordelijk gelegen sites (Oostwinkel, Schulen, Ursel –Konijntje…), als de meer zuidelijk 
gelegen vindplaatsen (Hergenrath, Brenn Hag…) gekenmerkt worden door de aanwezigheid 
van segmenten (een zuidelijk kenmerk) én driehoeken (een noordelijk kenmerk). Dit wijst erop 
dat België zich inderdaad bevond op de grens tussen twee grote culturen. Het simultaan 
                                                 
122 CROMBE P. 1996, p. 489; CROMBE P. 2002, p. 103 -104. 
123 PRICE T. P. 2003, p. 273 -294. 
124 Deze analyse heeft voornamelijk betrekking op de Vroeg –Mesolithische vindplaatsen, daar hier verscheidene 
groepen gelijktijdig voorkomen. Vermits voor deze groepen een chronologische uitleg alleen geen antwoord biedt, 
werd besloten te analyseren indien er socio –culturele of etnische oorzaken aan de basis kunnen liggen van de 
sterke diversiteit. 
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voorkomen van segmenten en driehoeken is zowel in de “Groep van Neerharen” (4 op 15 sites), 
als de “Groep van Verrebroek, faciës 2” (6 op 8 sites) en de “Groep van Ourlaine” (1 op 3 sites) 
zichtbaar. Binnen de “Groep van Chinru” (volgend op faciës 2 van Verrebroek) is dit reeds 
minder duidelijk, wat er mogelijk op wijst dat de oorspronkelijke druk (veroorzaakt door de 
komst van nieuwe groepen) minder sterk was tijdens de daaropvolgende periode.  
De meerderheid van de sites binnen de “Groep van Neerharen” vertonen echter nog steeds een 
duidelijke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis, wat erop wijst dat ze 
voornamelijk beïnvloed werden door de noordelijke culturen. Het aandeel van de segmenten 
blijft bovendien meestal beperkt, waardoor we er kunnen van uitgaan dat de beïnvloeding via 
individuen gebeurde (assertive style) en niet via de volledige groep (emblematic style). Op 
enkele vindplaatsen, onder meer Oudenaarde (zones buiten de concentraties), Schulen II en III, 
evenals te Vinderhoute ligt het aandeel van de segmenten boven de 10%. Dit valt mogelijk te 
relateren met het feit, dat deze vindplaatsen zich dichter bij de grens met de zuidelijke culturen 
bevonden (vooral Oudenaarde, in mindere mate Schulen).  
De “Groep van Verrebroek, faciës 1” bevat geen enkel segment. De vindplaats behorend tot 
deze groep (Verrebroek –Dok, eenheid CII2) bevindt zich tevens in het noorden van ons land. 
Binnen de “Groep van Ourlaine” zijn driehoeken minder sterk aanwezig (slechts op 1 eenheid, 
6%). Hier overheersen de segmenten. Nochtans bevinden de 3 eenheden, behorend tot deze 
groep, zich in het noorden van ons land (Verrebroek –Dok CI, CII1 en CIV). Op deze 
vindplaatsen vormen spitsen met niet –geretoucheerde basis ook nog steeds een zeer belangrijke 
categorie microlieten (minimum 1/3).  
Aan de hand van deze bevindingen zou men kunnen geneigd zijn te stellen dat, de “Groep van 
Verrebroek, faciës 1” het oudst is (hier zijn geen segmenten aanwezig). Daarna komt de “Groep 
van Neerharen”, waar sporadisch enkele segmenten verschijnen (beïnvloeding door enkele 
individuen afkomstig van het zuiden). Ten slotte komen in de “Groep van Ourlaine” individuen 
van het zuiden, door toenemende druk steeds meer ons land binnen (sterke toename van de 
segmenten, zelfs in het noorden van het land). Tijdens de jongere faciës van de “Groep van 
Verrebroek” spelen segmenten ook een belangrijke rol. 14C –dateringen hebben reeds 
uitgewezen, dat deze groep iets jonger is dan de voorgaande 3 groepen. Dateringen wijzen er 
nochtans op, dat de 3 vroegste groepen gelijktijdig zijn. Misschien gebeurde de beïnvloeding zo 
snel, dat we een beeld van gelijktijdigheid krijgen? Wanneer we de jongere groepen (groep van 
Meer en groep van Sonnisse Heide en Gelderhorsten) analyseren, dan zien we dat ze meestal 
meer kenmerken vertonen van de zuidelijke, dan van de noordelijke tradities, wat het idee van 
een toenemende ‘zuiderse’ invloed mogelijk versterkt. Hoewel dergelijke redenering mogelijk 
lijkt, blijft dit puur hypothetisch en in tegenstrijdigheid met de huidige bevindingen. 
 
Concluderend kunnen we stellen, dat het met de (beperkte) beschikbare gegevens onmogelijk 
blijkt om verdere, diepgaande interpretaties te bieden. Socio –culturele invloeden schijnen 
weliswaar hun invloed gehad te hebben op de Belgische groepen. Verder en intenser onderzoek 
zou nodig zijn om dit aspect beter te kunnen belichten. Hoewel we geen duidelijke conclusies 
hebben kunnen trekken, duiden bovenvermelde bevindingen onmiskenbaar op het belang van 
‘stijlen’ binnen de culturele complexen. 
 
 
Hoewel we hierboven de voornaamste aspecten, die een invloed hebben gehad op de 
typologische variabiliteit, besproken hebben, zullen er hoogstwaarschijnlijk nog andere (minder 
duidelijke en significante) elementen een rol gespeeld hebben binnen de diversiteit. We zullen 
hieronder kort nog 1 relevante factor belichten. 
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4.3.3 De invloed van het grondstofgebruik op de typologische diversiteit 
 
Uitgebreid onderzoek125

Figuur 15: Verspreiding van het kwartsiet van Wommersom en Tienen 

 te Verrebroek –Dok heeft aangetoond, dat tijdens het Vroege 
Mesolithicum een duidelijke voorkeur bestond tussen de typologische groepen en de specifieke 
keuze voor een ‘exotische’ materiaalsoort. Binnen de “Groep van Verrebroek” werd 
preferentieel gebruikt gemaakt van kwartsiet van Tienen (10 tot 15% in de nabijheid van de 
herkomstbron (tot 25km), 1 tot 2% verder hiervandaan). Deze materiaalsoort is quasi afwezig 
binnen de overige 2 Vroeg –Mesolithische groepen. Hier is een duidelijke dominantie van 
kwartsiet van Wommersom merkbaar. 

(naar CROMBE P. 2002, p. 112) 

 
De aanwezigheid van een specifieke vreemde materiaalsoort wordt in verband gebracht met gift 
exchange, waarbij groepen, die hetzelfde sociale territorium bewoonden het materiaal onderling 
‘ruilden’. Mogelijk duidt deze uitwisseling tevens op de “symbolische” relatie tussen 
individuen en groepen (voor het in stand houden en bevestigen van de sociale territoria). Het 
uitwisselen van beide materiaalsoorten duidt dus waarschijnlijk op de aanwezigheid van 
minimaal 2 sociale groepen (mogelijk ‘dialectic tribes’). De sterke uiting van deze relaties is 
vermoedelijk het gevolg van toenemende druk of stress. 
Vanaf het Midden –Mesolithicum wordt het kwartsiet van Tienen niet meer aangewend op de 
diverse vindplaatsen. Wommersomkwartsiet kent daarentegen een sterkere verspreiding. In 
tegenstelling tot voorgaande periode wordt het kwartsiet van Wommersom, vanaf het Midden, 
maar vooral vanaf het Late Mesolithicum, ook buiten het herkomstgebied in aanzienlijke mate 
teruggevonden (20 -30%), meer bepaald in de Belgische en Nederlandse Kempen. In de andere 
delen van het land blijft het aandeel aan Wommersomkwartsiet beperkt. Mogelijk wijst dit op 
de aanwezigheid van kleinere territoriale groepen vanaf het Midden –Mesolithicum.  
Het zou ons te ver leiden om hier verder op in te gaan en bovendien zijn de beschikbare 
gegevens vaak te beperkt om verregaande conclusies te trekken, maar er kan gesteld worden, 
dat bovenstaande interpretatie onmiskenbaar aantoont dat de sociale territoria een belangrijke 
rol gespeeld hebben binnen de diversiteit van het werktuigenbestand.  
                                                 
125 CROMBE P. 1996, p. 492 -497. 
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Concluderend kunnen we stellen, dat bovenstaande uiteenzetting duidelijk wijst op de rol van 
sociale groepen en territoria tijdens het Mesolithicum en de toenemende druk op de 
bevolkinggroepen (en de daarbij horende toename van typologische diversiteit), waarschijnlijk 
als gevolg van veranderingen in de omgeving. Hoewel we tijdens de analyse onmiskenbaar de 
invloed van bepaalde groepen op ons territorium hebben kunnen vaststellen, zal er 
waarschijnlijk eerder op het niveau van de specifieke werktuigkenmerken (lateralisatie, 
vorm…) moeten gekeken worden om verfijndere conclusies te trekken. Desalniettemin ben ik 
van mening, dat we reeds een aantal belangrijke mechanismen voor de variatie hebben kunnen 
onderkennen. 
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5 CONCLUSIE 
 
Na uitvoerige analyse van 51 vindplaatsen, verspreid over het volledige Belgische grondgebied, 
is gebleken dat er een duidelijk verschil bestaat in de typologische samenstelling van de diverse 
vindplaatsen, zowel per periode als per type site. 
 
Hoewel er een klein verschil waarneembaar is tussen de diverse types vindplaatsen, met name 
de opgegraven vindplaatsen enerzijds en de oppervlaktesites anderzijds, kunnen we opmerken 
dat deze variaties eerder betrekking hebben op de frequentie waarmee bepaalde werktuigen 
voorkomen in het bestand en niet op de soorten artefacten. We kunnen namelijk zowel op de 
opgegraven als op de oppervlaktesites dezelfde (chronologische) evolutie waarnemen binnen de 
lithische samenstelling. Het verschil in frequenties is, naar mijn mening, eerder het gevolg van 
een gediversifieerde inzameltechniek (en waarschijnlijk ook bewaring van de site zelf), waarbij 
tijdens oppervlakteprospectie voornamelijk de grote stukken worden ingezameld. 
 
Naast een verschil naargelang het type vindplaats is er bovendien een onmiskenbare variabiliteit 
waarneembaar naargelang de periode. Hoewel deze variatie zich tevens uit onder de gemene 
werktuigen (met bijvoorbeeld een sterke afname van schrabbers en stekers vanaf het einde van 
het Vroege Mesolithicum), is de diversiteit het duidelijkst onder de microlieten. Hier zien we 
een duidelijke evolutie van spitsen met niet –geretoucheerde basis, segmenten en driehoeken 
naar een sterke toename van microlieten met vlakke retouches en microklingen met 
afgestompte boord. Ten slotte is er aan het einde van het Mesolithicum een drastische toename 
merkbaar van een nieuw type microlieten, met name de trapezia. Deze late fase wordt tevens 
gekenmerkt door een differentiërende en meer verzorgde debitagestijl, meer bepaald de 
Montbani –debitage.  
 
Na diepgaande analyse is gebleken dat de sterke typologische variabiliteit niet het gevolg is van 
1 specifieke oorzaak, maar dat een hele resem (op elkaar inwerkende) invloeden en 
mechanismen aan de basis liggen van deze diversiteit: 
 

1) Eerst en vooral kan er een onmiskenbare chronologische evolutie vastgesteld worden 
binnen het artefacten-, maar vooral binnen het werktuigenbestand. Zoals hierboven 
reeds aangetoond is de evolutie het duidelijkst onder de microlieten. Binnen de 
categorie van de gemene werktuigen is er echter ook een ontwikkeling waarneembaar, 
gaande van een belang van schrabbers en stekers tijdens de vroegste periode naar een 
toename van de geretoucheerde (micro)klingen in het Midden –Mesolithicum en ten 
slotte in de late fase het verschijnen van de Montbani –klingen. 

 
2) Deze chronologische evolutie is bovendien klaarblijkelijk gekoppeld aan een 

functionele ontwikkeling. Micro wear onderzoek heeft aangetoond dat, hoewel elk 
werktuig, preferentieel voor een bepaalde functie gebruikt werd, er een evolutie 
waarneembaar is, waarbij diverse types werktuigen meer en meer voor hetzelfde 
doeleinde werden gebruikt. Hieruit kunnen we concluderen, dat typologische 
onderverdeling (gekoppeld aan specifieke functies) voor de categorie van de gemene 
werktuigen misschien te strikt is. Binnen de categorie van de microlieten is echter 
gebleken dat ze (quasi) allemaal gebruikt werden als jachtuitrusting. Er is echter een 
diversificatie merkbaar naargelang het type microliet en de functie als eigenlijke 
pijlpunt of weerhaak. Verder dient er tevens aandacht geschonken te worden aan de 
mogelijkheid dat bepaalde werktuigen (met name geschachte werktuigen) vaak 
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gedurende een tamelijk lange periode werden gebruikt en van de ene nederzetting naar 
de andere werden getransporteerd. De aanwezigheid van een bepaald type werktuigen 
op de site wijst dus niet noodzakelijk op de uitvoering van deze activiteiten op de 
vindplaats zelf. 

 
3) Ten slotte is er een onmiskenbare invloed van grote sociale groepen of culturen op de 

lithische assemblage van de diverse groepen waarneembaar. Deze invloed laat zich het 
duidelijkst voelen tijdens het Vroege Mesolithicum, waar verscheidene typologische 
groepen gelijktijdig voorkomen. Elke groep kenmerkt zich door een specifieke 
assemblage en vooral microlietenbestand, dat beïnvloed wordt door diverse culturen. 
Ook binnen het gebruik van bepaalde exotische materialen valt een verschil op te 
merken, naar gelang de groep. Verscheidene mechanismen zouden verantwoordelijk 
zijn voor deze toenemende sociale druk, onder meer een toename in het 
zeespiegelniveau, continue druk van de omgeving, technologische evoluties… De 
beschikbare gegevens zijn echter nog te beperkt om duidelijk sociale invloeden en 
affiliaties vast te stellen. 

 
We kunnen besluiten, dat de diversiteit in de lithische assemblage klaarblijkelijk beïnvloed 
werd door een groot aantal belangrijke mechanismen. Er zullen hoogstwaarschijnlijk nog 
andere, minder duidelijke (en misschien minder ingrijpende) oorzaken een invloed gehad 
hebben op de variabiliteit binnen het artefacten- en werktuigenbestand. Uitvoeriger en 
bijkomend onderzoek op de diverse vindplaatsen zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk de 
invloed van de verscheidene oorzaken en mechanismen verduidelijken en beter aflijnen.  
We blijven hoopvol! 
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Grafiek 1: Weergave van de algemene artefactensamenstelling op de Vroeg -Mesolithische (deels) opgegraven sites 
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Grafiek 2: Weergave van het aandeel van de werktuigen op de Vroeg -Mesolithische (deels) opgegraven sites
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Grafiek 3: Weergave van de werktuigensamenstelling op de Vroeg -Mesolithische (deels) opgegraven sites 
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Grafiek 4: Weergave van het aandeel van de microlieten op de Vroeg -Mesolithische (deels) opgegraven sites 
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Grafiek 5: Weergave van de microlieten op de Vroeg -Mesolithische (deels) opgegraven sites
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Grafiek 6: Algemene artefactensamenstelling op de Midden -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 7: Aandeel van de werktuigen op de Midden -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 8: Werktuigensamenstelling op de Midden -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 9: Aandeel van de microlieten op de Midden -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 10: Samenstelling van de microlieten op de Midden -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 11: Algemene artefactensamenstelling op de Laat -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 12: Aandeel van de werktuigen op de Laat -Mesolithische opgegraven sites
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Grafiek 13: Werktuigensamenstelling op de Laat -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 14: Aandeel microlieten op de Laat -Mesolithische opgegraven sites
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Grafiek 15: Samenstelling van de microlieten op de Laat -Mesolithische opgegraven sites 
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Grafiek 16: Algemene artefactensamenstelling op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 17: Aandeel van de werktuigen op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites
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Grafiek 18: Werktuigensamenstelling op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 19: Aandeel van de microlieten op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 



 

 xx 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

D
ak

na
m

 -
B

or
m

te

Lo
ve

nd
eg

em
 -

B
ru

g 
O

os
t

M
en

do
nk

 3
0

S
in

aa
i -

E
in

de
ke

n

S
t -

K
ru

is
 -

W
in

ke
lw

ar
an

de

U
rs

el
 -W

1

U
rs

el
 -W

3

W
ac

te
be

ke
 -

O
ve

rs
la

gd
ijk

Le
m

be
ke

 -
S

in
ge

l

S
in

aa
i -

E
in

de

Spitsen met niet -geretoucheerde basis

Tweepuntige microlieten

Microklingen met afgestompte boord

Driehoeken

Microlieten met vlakke retouches

Spitsen met geretoucheerde basis

Trapezia

 
Grafiek 20: Samenstelling van de microlieten op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 21: Algemene artefactensamenstelling op de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 22: Aandeel werktuigen op de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 23: Werktuigensamenstelling op de Midden –Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 24: Aandeel microlieten op de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 25: Samenstelling van de microlieten op de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 26: Algemene artefactensamenstelling op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 27: Aandeel van de werktuigen op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 28: Werktuigsamenstelling op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 29: Aandeel van de microlieten op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 
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Grafiek 30: Samenstelling van de microlieten op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 



 
 
 
 
 
 
 

Tabellen  



 1 

DONK 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 9 0,49 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 7 0,38 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,16 
Globulaire kern 1 0,05 
Kernfragment 9 0,49 
Subtotaal 29 1,58 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 15 0,81 
Kernrandafslag 3 0,16 
Kerntablet 4 0,22 
Kernflankafslag 3 0,16 
Subtotaal 25 1,36 
Afslagen   
Volledige afslag 239 12,98 
Fragment van een afslag 260 14,12 
Corticale afslag 53 2,88 
Subtotaal  552 29,98 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 193 10,48 
Fragment van een (micro)kling 350 19,01 
Corticale (micro)kling 32 1,74 
Subtotaal 575 31,23 
Kerfresten 11 0,60 
Stekerafslagen 31 1,68 
Chips 470 25,53 
Brokstukken 60 3,26 
Werktuigen 88 4,78 
Totaal  1841 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Donk 
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Type N % 
Schrabbers    
Lange klingschrabber 2 2,27 
Korte klingschrabber 1 1,14 
Gebroken eindschrabber 2 2,27 
Eindschrabber op afslag 3 3,41 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 2 2,27 
Subtotaal 10 11,36 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke geretoucheerde afslag 1 1,14 
Dunne afgeknotte afslag 1 1,14 
Dunne geretoucheerde afslag 1 1,14 
Subtotaal 3 3,41 
Boren/stekers   
Boor 2 2,27 
Tweeslagsteker en andere stekers 11 12,5 
Subtotaal 13 14,77 
Varia   
Afgesleten stuk 1 1,14 
Diverse (niet microlieten) 5 5,68 
Subtotaal 6 6,82 
Geretoucheerde klingen   
Kling met concave afknotting 1 1,14 
Kling met regelmatige retouches 3 3,41 
Subtotaal 4 4,55 
Geretoucheerde microklingen   
Microkling met gedeeltelijk afgestompte boord 2 2,27 
Microkling met Ouchtata retouche 1 1,14 
Enkel gekerfde microkling 1 1,14 
Subtotaal 4 4,55 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 8 9,1 
Fragment van een spits 5 5,68 
Idem distaal 2 2,27 
Spits met één afgestompte boord 2 2,27 
Idem distaal 1 1,14 
Chaville spits 2 2,27 
Subtotaal 20 22,73 
Tweepuntige microlieten   
Segment 1 1,14 
Subtotaal  1 1,14 
Microklingen met afgestompte boord   
Fragment smalle microkling met afgestompte 
boord 

5 5,68 

Smalle microkling met afgestompte boord en 
afknotting 

2 2,27 

Fragment microkling met afgestompte boord 2 2,27 
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Microkling met afgestompte boord en afknotting 1 1,14 
Subtotaal 10 11,36 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 3 3,41 
Gelijkbenige driehoek 3 3,41 
Subtotaal 6 6,82 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits  2 2,27 
Andere microliet met vlakke retouches 1 1,14 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 2 2,27 
Subtotaal 5 5,68 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits  3 3,41 
Subtotaal 3 3,41 
Trapezia   
Rechthoekig trapezium 1 1,14 
Asymmetrisch trapezium 1 1,14 
Subtotaal 2 2,27 
Onbepaalde microlieten 1 1,14 
Totaal 88 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen Donk 
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DONK –OUD KERKHOF 
 
 

Type  DOK 1 DOK 2 
 N % N % 
Kernen     
Kernen en fragmenten 11 1,62   
Subtotaal 11 1,62   
Verfrissingproducten 20 2,95 1 4,55 
Afslagen     
Afslagen en fragmenten 307 45,21 12 54,55 
Corticale afslagen 63 9,28   
Subtotaal 370 54,49 12 54,55 
Klingen en microklingen     
Klingen, microklingen en fragmenten 61 8,98 6 27,27 
Subtotaal 61 8,98 6 27,27 
Chips 153 22,53   
Brokstukken 33 4,86 1 4,55 
Werktuigen 27 3,98 2 9,09 
Stekerafslagen 1 0,15   
Kerfresten 1 0,15   
Artefacten met gebruiksretouches 2 0,30   
Totaal  679 100,01 22 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Donk –Oud Kerkhof 
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Type DOK 1 DOK 2 
 N % N % 
Schrabbers     
Gebroken eindschrabber 2 7,41   
Eindschrabber op afslag 3 11,11   
Duimnagelschrabber 2 7,41   
Diverse schrabber 1 3,70   
Boordschrabber 1 3,70   
Subtotaal 9 33,33   
Geretoucheerde afslagen     
Dunne afgeknotte afslag 2 7,41   
Dunne geretoucheerde afslag 8 29,63   
Subtotaal  10 37,04   
Geretoucheerde klingen     
Kling met continue retouches 2 7,41   
Gedeeltelijk geretoucheerde microkling 2 7,41   
Geretoucheerde kling   1 50,00 
Subtotaal 4 14,82 1 50,00 
Stekers     
Tweeslagsteker   1 50,00 
Subtotaal   1 50,00 
Montbani –klingen     
Enkel gekerfde kling 1 3,70   
Subtotaal 1 3,70   
Microlieten     
Fragment van een spits met schuine 
afknotting 

1 3,70   

Smalle microkling met afgestompte 
boord en afknotting 

1 3,70   

Ongelijkbenige driehoek met korte 
concave afknotting 

1 3,70   

Subtotaal  3 11,11   
Totaal  27 100,00 2 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Donk –Oud Kerkhof 
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HERGENRATH 
 
 

Type N % 
Kernen   
Voorbereide kern 4 0,11 
Globulaire kern 2 0,06 
Kern met meerdere slagrichtingen 12 0,34 
Prismatische kern 13 0,37 
Piramidale kern 6 0,17 
Subtotaal 37 1,04 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 10 0,28 
Kerntablet 6 0,17 
Kernflankafslag 1 0,03 
Subtotaal 17 0,48 
Afslagen 2879 80,96 
(Micro)klingen 392 11,02 
Brokstukken 60 1,69 
Kloppers 1 0,03 
Stekerafslagen 7 0,20 
Kerfresten 23 0,65 
Werktuigen 109 3,07 
Varia   
Aambeeld 2 0,06 
Schaaf  6 0,17 
Subtotaal 8 0,23 
Artefacten met gebruiksretouches  23 0,65 
Totaal  3556 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Hergenrath 
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Type N % 
Schrabbers   
Eindschrabber 23 21,10 
Boordschrabber 4 3,67 
Subtotaal 27 24,77 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 5 4,59 
Subtotaal  5 4,59 
Stekers en boren   
Boor  1 0,92 
Steker  18 16,51 
Subtotaal  19 17,43 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Kling met afgestompte boord 7 6,42 
Kling met afknotting 2 1,84 
Enkel gekerfde (micro)kling 7 6,42 
Subtotaal 16 14,68 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting (Zonhoven –spits) 9 8,26 
Spits met afgestompte boord 6 5,51 
Subtotaal 15 13,76 
Tweepuntige microlieten   
Sauveterre –spits 1 0,92 
Subtotaal 1 0,92 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basis 7 6,42 
Subtotaal 7 6,42 
Driehoeken   
Slanke ongelijkbenige driehoek 5 4,59 
Korte massieve ongelijkbenige driehoeken 14 12,84 
Subtotaal  19 17,43 
Totaal 109 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Hergenrath 
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KELMIS –BRENN HAG 
 
 

Type N % 
Kernen   
Voorbereide kern 5 0,15 
Unipolaire kern 23 0,70 
Bipolaire kern 8 0,24 
Prismatische kern 1 0,03 
Kern met 2 kruisende slagrichtingen 9 0,28 
Vormloze kern 7 0,21 
Subtotaal 53 1,62 
Verfrissingmateriaal   
Kernflankafslagen  90 2,75 
Kerntabletten  14 0,43 
Kernrandafslag  9 0,28 
Kernrandklingen  26 0,79 
Subtotaal 139 4,24 
Afslagen   
Dikke afslag 122 3,73 
Dunne afslag 368 11,24 
Verbrande afslag 767 23,42 
Subtotaal  1257 38,38 
(Micro)klingen   
Volledige kling 203 6,20 
Verkorte kling 108 3,30 
Proximaal fragment 79 2,41 
Kling met verwijderde slagbult 83 2,53 
Mediaal fragment 76 2,32 
Proximaal fragment 70 2,14 
Subtotaal 619 18,90 
Chips  1059 32,34 
Stekerafslagen 9 0,28 
Kerfresten 30 0,92 
Werktuigen 109 3,33 
Totaal  3275 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Kelmis –Brenn Hag 
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Type N % 
Schrabbers 4 3,67 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke getande afslag 2 1,84 
Dikke gekerfde afslag 1 0,92 
Afslag met gedeeltelijke regelmatige retouches 7 6,42 
Dunne afslag met gedeeltelijke retouches 9 8,26 
Subtotaal 19 17,43 
Boren 1 0,92 
Stekers 6 5,51 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Kling met gedeeltelijke retouches 5 4,59 
Microkling met gedeeltelijke retouches 10 9,17 
Microkling met schuine afknotting 1 0,92 
Microkling met transversale afknotting 3 2,75 
Mes met rug 1 0,92 
Subtotaal  20 18,35 
Varia   
Pièce esquillée 1 0,92 
Retouchoir  1 0,92 
Subtotaal  2 1,84 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Zonhoven –spits (spits met schuine afknotting) 10 9,17 
Subtotaal 10 9,17 
Driehoeken   
Gelijkbenige driehoek 1 0,92 
Ongelijkbenige driehoek 15 13,76 
Subtotaal  16 14,68 
Tweepuntige microlieten   
Segment 6 5,51 
Subtotaal  6 5,51 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits  2 1,84 
Driehoekige spits 1 0,92 
Fragment  1 0,92 
Subtotaal  4 3,67 
Microklingen met afgestompte boord   
Microkling met afgestompte boord 4 3,67 
Subtotaal  4 3,67 
Onbepaalde microlieten 5 4,59 
Onbepaalde werktuigen 12 11,01 
Totaal  109 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Kelmis –Brenn Hag 
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NEERHAREN –DE KIP 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 8 0,28 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 10 0,35 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,10 
Onregelmatige kern 6 0,21 
Kernfragmenten 2 0,07 
Voorbereide kern 5 0,17 
Subtotaal 34 1,18 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 14 0,49 
Kerntablet 11 0,38 
Kernflankafslag 6 0,21 
Subtotaal 31 1,08 
Afslagen   
Volledige afslag 192 6,68 
Fragment van een afslag 113 3,93 
Afslag met cortexresten 137 4,77 
Subtotaal  442 15,38 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 186 6,47 
Proximaal fragment 157 5,46 
Mediaal fragment 43 1,50 
Distaal fragment 192 6,68 
(Micro)kling met cortexresten 78 2,71 
Subtotaal 656 22,83 
Chips 1522 52,96 
Brokstukken 53 1,84 
Kerfresten 26 0,91 
Stekerafslagen 4 0,14 
Werktuigen 106 3,69 
Totaal  2874 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Neerharen –De Kip 
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Type N % 
Schrabbers   
Lange eindschrabber op kling 3 2,83 
Korte eindschrabber op kling 1 0,94 
Verkorte eindschrabber 3 2,83 
Eenvoudige eindschrabber op afslag 4 3,77 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 1 0,94 
Duimnagelschrabber 2 1,89 
Diverse eindschrabber op afslag 2 1,89 
Subtotaal 16 15,09 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke afgeknotte afslag 1 0,94 
Dikke geretoucheerde afslag 2 1,89 
Dunne afgeknotte afslag 3 2,83 
Dunne geretoucheerde afslag 6 5,66 
Geschilferde afslag 1 0,94 
Subtotaal 13 12,26 
Stekers   
Tweeslagsteker 1 0,94 
Subtotaal 1 0,94 
Geretoucheerde klingen   
Kling met distale retouches 1 0,94 
Kling met regelmatige retouches 5 4,72 
Subtotaal 6 5,66 
Geretoucheerde microklingen   
Microkling met gedeeltelijk afgestompte boord 4 3,77 
Microkling met regelmatige en gedeeltelijke retouches 3 2,83 
Microkling met continue retouches 3 2,83 
Enkel gekerfde microkling 2 1,89 
Microkling gebroken in kerf 3 2,83 
Microkling met concave afknotting 1 0,94 
Microkling met distale retouches 1 0,94 
Microkling met schuine afknotting 2 1,89 
Subtotaal 19 17,93 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met zeer schuine afknotting 21 19,81 
Spits met zeer schuine afknotting (distaal) 1 0,94 
Korte spits met niet –geretoucheerde basis 1 0,94 
Spits met 1 afgestompte boord 8 7,55 
Chaville -spits 4 3,77 
Subtotaal 35 33,02 
Microklingen met afgestompte boord   
Fragment van een smalle microkling met afgestompte boord 3 2,83 
Fragment van een microkling met afgestompte boord 3 2,83 
Subtotaal 6 5,66 
Driehoeken    
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Regelmatige ongelijkbenige driehoek 3 2,83 
Lange ongelijkbenige driehoek 1 0,94 
Gelijkbenige driehoek 2 1,89 
Subtotaal  6 5,66 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 1 0,94 
Subtotaal 1 0,94 
Montbani -klingen 2 1,89 
Neolithisch werktuig 1 0,94 
Totaal 106 99,99 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Neerharen –De Kip 
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OOSTWINKEL –MOSTMOLEN 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 35 0,62 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 19 0,34 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 5 0,09 
Kern met meerdere slagrichtingen 5 0,09 
Kern met centripetale negatieven 3 0,05 
Onbepaalde kern/fragmenten 19 0,34 
Voorbereide kern 8 0,14 
Subtotaal 94 1,67 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 16 0,28 
Kerntablet 4 0,07 
Kernflankafslag 3 0,05 
Subtotaal 23 0,41 
Afslagen   
Volledige afslag 592 10,49 
Fragment van een afslag 422 7,48 
Subtotaal  1.014 17,97 
(Micro)klingen   
Volledige (micro)kling 212 3,76 
Proximaal fragment 201 3,56 
Mediaal fragment 47 0,83 
Distaal fragment 161 2,85 
Subtotaal 621 11,01 
Chips   
Chips 1.596 28,29 
Microchips 2.042 36,20 
Subtotaal 3.638 64,49 
Brokstukken 126 2,23 
Kloppers 2 0,04 
Stekerafslagen 10 0,18 
Kerfresten 9 0,16 
Werktuigen 100 1,77 
Chips met retouche 2 0,04 
Artefacten met gebruiksretouche 2 0,04 
Totaal  5.641 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Oostwinkel -Mostmolen 
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Type N % 
Schrabbers   
Dubbelschrabber 1 1,00 
Circulaire schrabber 1 1,00 
Eindschrabber op afslag 6 6,00 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 3 3,00 
Eindschrabber op een kern 1 1,00 
Boordschrabber  1 1,00 
Onbepaald fragment 2 2,00 
Subtotaal 15 15,00 
Afslagen   
Geretoucheerde afslag 4 4,00 
Subtotaal 4 4,00 
Stekers   
Tweeslagmiddensteker 1 1,00 
Tweeslagschuinsteker 1 1,00 
Tweeslaghoeksteker 4 4,00 
Steker op breuk 3 3,00 
Steker op afknotting 6 6,00 
Dwarssteker 3 3,00 
Atypische steker 1 1,00 
Onbepaald fragment 2 2,00 
Subtotaal 21 21,00 
Geretoucheerde (micro)klingen   
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 1,00 
Geretoucheerde (micro)kling 1 1,00 
Enkel gekerfde (micro)kling 2 2,00 
(Micro)kling afgebroken boven een kerf 1 1,00 
(Micro)kling afgebroken in een kerf 3 3,00 
Subtotaal 8 8,00 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 8 8,00 
Spits met één afgestompte boord 4 4,00 
Spits met 2 afgestompte boorden 1 1,00 
Subtotaal 13 13,00 
Tweepuntige microlieten   
Typisch segment 3 3,00 
Atypisch segment 1 1,00 
Subtotaal 4 4,00 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 1 1,00 
Smalle microkling met afgestompte boord en afknotting 1 1,00 
Microkling met afgestompte boord 1 1,00 
Subtotaal  3 3,00 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 1,00 
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Tardenoisspits met inverse basis 1 1,00 
Rombische spits 1 1,00 
Subtotaal 3 3,00 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald type 1 1,00 
Onbepaald fragment 17 17,00 
Subtotaal 18 18,00 
Combinatiewerktuigen 2 2,00 
Onbepaalde fragmenten 9 9,00 
Totaal 100 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Oostwinkel –Mostmolen 
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OPGRIMBIE –ONDER DE BERG 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting en afhaking van 1 afslag 9 0,06 
Kern met 1 slagrichting en afhaking van meerdere afslagen 24 0,16 
Piramidale kern 7 0,05 
Prismatische kern 7 0,05 
Kern met 2 slagrichtingen 4 0,03 
Kleine kern 1 0,01 
Subtotaal 52 0,35 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandklingen en kerntabletten 22 0,15 
Subtotaal 22 0,15 
Afslagen   
Brede afslag 830 5,57 
Tamelijk lange afslag 403 2,70 
Lange afslag 254 1,70 
Gebroken afslag 195 1,31 
Klingvormige afslag 80 0,54 
Subtotaal  1762 11,82 
(Micro)klingen   
Fragment 598 4,01 
(micro)kling 25 0,17 
Subtotaal 623 4,18 
Chips  11062 74,20 
Varia    
Artefact uit Wommersomkwartsiet 2 0,01 
Silexfragment zonder slagbult 1184 7,94 
Silexfragment met vorstsporen 132 0,89 
Fragment gepolijste bijl 2 0,01 
Kerfresten 16 0,11 
Werktuigen  28 0,19 
Artefacten met gebruiksretouches 24 0,16 
Totaal  14909 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Opgrimbie –Onder de Berg 
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Type N % 
Schrabbers   
Eindschrabber 2 7,14 
Dubbelschrabber 1 3,57 
Atypische eindschrabber  4 14,29 
Subtotaal 7 25,00 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 2 7,14 
Gekerfde afslag 1 3,57 
Schuin afgeknotte afslag 1 3,57 
Afslag met concaaf geretoucheerde boord 4 14,29 
Gedeeltelijk afgeknotte afslag 2 7,14 
Subtotaal 10 35,71 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Enkel gekerfde (micro)kling 3 10,71 
Subtotaal 3 10,71 
Varia   
Artefact met afknotting 1 3,57 
Subtotaal  1 3,57 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Schuin afgeknotte spits 2 7,14 
Spits met één afgestompte boord 1 3,57 
Subtotaal 3 10,71 
Microklingen met afgestompte boord   
Microkling met afgestompte boord 1 3,57 
Subtotaal  1 3,57 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 2 7,14 
Subtotaal 2 7,14 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 1 3,57 
Subtotaal 1 3,57 
Totaal 28 99,98 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Opgrimbie –Onder de Berg 
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OUDENAARDE –DONK 1 
 
 

TYPE Concentratie 1 Concentratie 2 Zones buiten 
concentraties 

TOTAAL 

N % N % N % N % 
Kernen         
Kern met één slagrichting 1 0,02 2 0,18 2 0,03 5 0,04 
Kern met twee 
tegengestelde slagrichtingen 

    2 0,03 2 0,01 

Kern met twee kruisende 
slagrichtingen 

1 0,02   1 0,01 2 0,01 

Onbepaalde 
kern/fragmenten 

1 0,02     1 0,01 

Subtotaal 3 0,06 2 0,18 5 0,07 10 0,07 
Verfrissingmateriaal         
Kernrandkling 1 0,02   1 0,01 2 0,01 
Kernrandafslag 1 0,02   2 0,03 3 0,02 
Kerntablet 1 0,02     1 0,01 
Subtotaal 3 0,06   3 0,04 6 0,04 
Afslagen         
Volledige afslag 114 2,20 39 3,49 34 0,45 187 1,35 
Fragment van een afslag 299 5,78 67 5,99 101 1,33 467 3,36 
Subtotaal  413 7,98 106 9,48 135 1,78 654 4,71 
(Micro) klingen         
Volledige (micro)kling 61 1,18 14 1,25 23 0,30 98 0,71 
Proximaal 26 0,50 6 0,54 6 0,08 38 0,27 
Mediaal 20 0,39 3 0,27 11 0,15 34 0,25 
Distaal  44 0,85 8 0,72 20 0,26 72 0,52 
Lateraal 10 0,19     10 0,07 
Meervoudig gebroken 9 0,17 1 0,09 1 0,01 11 0,08 
Onbepaald  2 0,04 1 0,09   3 0,02 
Subtotaal 172 3,32 33 2,95 61 0,80 266 1,92 
Chips 4490 86,76 949 84,88 7320 96,39 12759 91,88 
Brokstukken 33 0,64 14 1,25 30 0,40 77 0,55 
Stekerafslagen 2 0,04 1 0,09   3 0,02 
Kerfresten  15 0,29   1 0,01 16 0,12 
Werktuigen 28 0,54 7 0,63 26 0,34 61 0,44 
Artefacten met 
gebruiksretouche 

13 0,25 4 0,36 9 0,12 26 0,19 

Vorstafslagen  3 0,06 2 0,18 4 0,05 9 0,06 
Totaal  5175 100,00 1118 100,00 7594 100,00 13887 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Oudenaarde –Donk 1 
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TYPE Concentratie 1 Concentratie 2 Buiten concentr. TOTAAL 

N % N % N % N % 
Schrabbers         
Korte eindschrabber op kling   1 14,27 1 3,85 2 3,28 
Dubbelschrabber 1 3,57   1 3,85 2 3,28 
Eindschrabber op afslag     2 7,69 2 3,28 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag     1 3,85 1 1,64 
Fragment   1 14,27   1 1,64 
Subtotaal 1 3,57 2 28,57 5 19,23 8 13,12 
Geretoucheerde afslagen         
Getande afslag 3 10,71   1 3,85 4 6,56 
Geretoucheerde afslag 7 25,00   1 3,85 8 13,12 
Subtotaal 10 35,71   2 7,69 12 19,67 
Bekken/ boren/ ruimers         
Boor     1 3,85 1 1,64 
Subtotaal      1 3,85 1 1,64 
Stekers         
Steker op afknotting 1 3,57     1 1,64 
Subtotaal 1 3,57     1 1,64 
Varia         
Pièce émoussée         
Pièce esquillée      1 3,85 1 1,64 
Subtotaal      1 3,85 1 1,64 
Geretoucheerde (micro)klingen         
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 7,14     2 3,28 
Geretoucheerde (micro)kling 1 3,57     1 1,64 
Subtotaal 3 10,71     3 4,92 
Microlieten         
Spitsen met niet -geretoucheerde basis         
Spits met schuine afknotting 8 28,57   1 3,85 9 14,75 
Subtotaal 8 28,57   1 3,85 9 14,75 
Tweepuntige microlieten         
Typisch segment     1 3,85 1 1,64 
Atypisch segment     2 7,69 2 3,28 
Subtotaal     3 11,54 3 4,92 
Microklingen met afgestompte boord         
Smalle microkling met afgestompte boord 
(fragment) 

1 3,57   4 15,39 5 8,20 

Microkling met afgestompte boord (fragm.)     3 11,54   
Microkling met afgestompte boord en 
afknotting (fragment) 

      3 4,92 

Subtotaal  1 3,57   7 26,92 8 13,12 
Driehoeken         
Ongelijkbenige driehoek 1 3,57   1 3,85 2 3,28 
Gelijkbenige driehoek     1 3,85 1 1,64 
Subtotaal  1 3,57   2 7,69 3 4,92 
Spitsen met geretoucheerde basis         
Tardenoisspits met directe basis   1 14,29   1 1,64 
Subtotaal   1 14,29   1 1,64 
Onbepaalde microlieten         
Onbepaald fragment 2 7,14 3 42,86 3 11,54 8 13,12 
Subtotaal 2 7,14 3 42,86 3 11,54 8 13,12 
Onbepaald werktuigfragment 1 3,57 1 14,29 1 3,85 2 3,28 
Totaal 28 100,00 7 100,00 26 100,00 61 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Oudenaarde –Donk 1 
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SCHULEN 
 
 

 N % N % N % N % 
Kernen         
Kern met 1 slagrichting 8 0,08 - - 5 0,15 - - 
Kern met 2 tegengestelde 
slagrichtingen 

17 0,17 - - 2 0,06 1 0,09 

Kern met 2 kruisende 
slagrichtingen 

3 0,03 - - 2 0,06 1 0,09 

Discoïdale kern 4 0,04 - - - - 1 0,09 
Onregelmatige kern 4 0,04 - - - - 1 0,09 
Kernfragmenten 21 0,21 8 1,38 11 0,32 - - 
Subtotaal 57 0,57 8 1,38 20 0,58 4 0,35 
Verfrissingmateriaal  129 1,29 8 1,38 59 1,71 7 0,61 
Afslagen         
Gewone afslag 789 7,87 50 8,62 333 9,65 64 5,59 
Gebroken afslag 1382 13,79 79 13,62 559 16,19 177 15,46 
Grote corticale afslag 57 0,57 6 1,04 9 0,26 - - 
Subtotaal  2228 22,23 135 23,28 901 26,10 241 21,05 
(Micro) klingen         
Volledige (micro)kling 325 3,24 36 6,21 175 5,07 32 2,80 
Proximaal fragment 376 3,75 24 4,14 196 5,68 - - 
Mediaal fragment 231 2,31 17 2,93 138 4,00 135 11,79 
Distaal fragment 243 2,43 22 3,79 136 3,94 - - 
Subtotaal 1175 11,72 99 17,07 645 18,69 167 14,59 
Chips 5970 59,57 291 50,17 1619 46,90 677 59,13 
Stekerafslagen  15 0,15 2 0,35 13 0,38 - - 
Kerfresten 84 0,84 6 1,04 19 0,55 8 0,70 
Werktuigen 305 3,04 30 5,17 161 4,66 41 3,58 
Artefacten met 
gebruiksretouches 

59 0,59 1 0,17 15 0,44 - - 

Totaal  10022 100,00 580 100,01 3452 100,01 1145 100,01 
Figuur: inventaris lithisch materiaal Schulen

Type Schulen I Schulen II Schulen III Schulen IV 
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 N % N % N % N % 
Schrabbers         
Lange eindschrabber op kling 4 1,31 - - 1 0,59 - - 
Korte eindschrabber op kling 5 1,64 - - 1 0,59 - - 
Verkorte eindschrabber 5 1,64 - - - - 1 2,44 
Eenvoudige eindschrabber op afslag 13 4,26 - - 3 1,75 1 2,44 
Eindschrabber op geretoucheerde 
afslag 

5 1,64 1 3,33 1 0,59 - - 

Duimnagelschrabber 6 1,97 - - 9 5,26 2 4,88 
Diverse eindschrabber op afslag 9 2,95 - - 4 2,34 - - 
Getande eindschrabber 2 0,66 - - - - - - 
Boordschrabber  1 0,33 - - 1 0,59 1 2,44 
Subtotaal 50 16,39 1 3,33 30 17,54 5 12,20 
Geretoucheerde afslagen         
Dikke getande afslag 5 1,64 1 3,33 2 1,17 - - 
Dikke geretoucheerde afslag 5 1,64 - - 2 1,17 1 2,44 
Dunne afgeknotte afslag 5 1,64 1 3,33 3 1,75 - - 
Dunne geretoucheerde afslag 39 12,77 8 26,67 27 15,79 6 14,63 
Subtotaal 54 17,71 10 33,33 34 19,88 7 17,07 
Boren en stekers         
Boor 4 1,31 - - 4 2,34 - - 
Tweeslagsteker 13 4,26 2 6,67 2 1,17 1 2,44 
Steker op afknotting 9 2,95 1 3,33 1 0,59 - - 
Subtotaal  26 8,53 3 10,00 7 4,09 1 2,44 
Varia         
Pièce emoussée 3 0,98 - - - - - - 
Divers 3 0,98 - - 2 1,17 - - 
Subtotaal  6 1,97 - - 2 1,17 - - 
Geretoucheerde klingen         
Kling met concave afknotting 1 0,33 - - - - - - 
Kling met rechte afknotting 2 0,66 - - - - - - 
Kling met distale retouches 4 1,31 - - 3 1,75 - - 
Kling met regelmatige retouches 5 1,64 - - 2 1,17 1 2,44 
Mes met rug 6 1,97 - - - - - - 
Subtotaal 18 5,90 - - 5 2,92 1 2,44 
Geretoucheerde microklingen         
met atypisch afgestompte boord 2 0,66 1 3,33 2 1,17 1 2,44 
met gedeeltelijk afgestompte boord 1 0,33 - - 3 1,75 - - 
met bultig afgestompte boord 1 0,33 - - - - - - 
met gebogen afgestompte boord 3 0,98 - - - - 1 2,44 
met gedeeltelijke regelmatige 
retouches 

13 4,26 - - 6 3,51 2 4,88 

met continue retouches 4 1,31 - - 5 2,92 1 2,44 
Microkling met boord 5 1,64 2 6,67 - - - - 
Enkel gekerfde microkling 6 1,97 1 3,33 1 0,59 3 7,32 
gebroken boven een kerf 2 0,66 - - 1 0,59 - - 
gebroken in een kerf 19 6,23 2 6,67 3 1,75 2 4,88 
met concave afknotting 1 0,33 - - - - 1 2,44 
met distale retouches 9 2,95 - - 5 2,92 1 2,44 
met schuine afknotting 6 1,97 1 3,33 1 0,59 - - 
Gebroken microkling met schuine 
afknotting 

4 1,31 - - - - - - 

Subtotaal 76 24,92 7 23,33 27 15,79 12 29,27 
Microlieten         
Spitsen met niet –geretoucheerde basis         

Type Schulen I Schulen II Schulen III Schulen IV 
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Spits met zeer schuine afknotting 21 6,89 1 3,33 3 1,75 3 7,32 
Idem (distaal) - - - - - - 1 2,44 
Korte spits met niet –geretoucheerde 
basis 

2 0,66 - - 2 1,17 1 2,44 

Spits met 1 afgestompte boord 12 3,93 - - 9 5,26 2 4,88 
Chaville –spits 3 0,98 - - 1 0,59 - - 
Spits met 2 afgestompte boorden 1 0,33 - - - - - - 
Idem (distaal) - - 1 3,33 - - 1 2,44 
Subtotaal 39 12,79 2 6,67 15 8,77 8 19,51 
Tweepuntige microlieten         
Segment met geretoucheerde boord - - - - 1 0,59 - - 
Segment - - - - 2 1,17 - - 
Pointe à soie - - 1 3,33 1 0,59 - - 
Subtotaal - - 1 3,33 4 2,34 - - 
Microklingen met afgestompte boord         
Fragment van smalle microkling met 
afgestompte boord 

1 0,33 - - 2 1,17 - - 

Smalle microkling met afgestompte 
boord en afknotting 

- - 1 3,33 1 0,59 - - 

Fragment van microkling met 
afgestompte boord 

12 3,93 - - 3 1,75 - - 

Microkling met afgestompte boord en 
afknotting 

- - - - 1 0,59 - - 

Subtotaal 13 4,26 1 3,33 7 4,09 - - 
Driehoeken         
Regelmatige ongelijkbenige driehoek - - - - 1 0,59 1 2,44 
Ongelijkbenige driehoek met kleine 
concave afknotting 

5 1,64 1 3,33 2 1,17 - - 

Subtotaal 5 1,64 1 3,33 3 1,75 1 2,44 
Microlieten met vlakke retouches         
Maretakspits - - - - 1 0,59 - - 
Microliet met vlakke retouches - - - - - - 1 2,44 
Korte driehoekige spits 2 0,66 - - - - - - 
Subtotaal 2 0,66 - - 1 0,59 1 2,44 
Spitsen met geretoucheerde basis         
Tardenoisspits - - - - 1 0,59 - - 
Subtotaal  - - - - 1 0,59   
Trapezia         
Kort rechthoekig trapezium 1 0,33 - - - - - - 
Lang asymmetrisch trapezium - - 1 3,33 - - - - 
Lang symmetrisch trapezium - - - - 1 0,59 - - 
Subtotaal 1 0,33 1 3,33 1 0,59 - - 
Diverse microlieten         
Divers  11 3,61 2 6,67 14 8,19 - - 
Subtotaal 11 3,61 2 6,67 14 8,19 - - 
Montbani –(micro)klingen         
Kling met meerdere kerven op 1 boord 1 0,33 - - - - 1 2,44 
(micro)kling met gedeeltelijke 
retouches op 1 boord 

- 0,33 - - 5 2,92 2 4,88 

(micro)kling met identieke retouches 
op beide boorden 

2 0,66 - - 2 1,17 1 2,44 

(micro)kling met opgeschoven 
retouches 

1 0,33 - - 1 0,59 - - 

Subtotaal 4 1,31 - - 8 4,68 4 9,76 
Werktuigen met Neolithische 
kenmerken 

- - 1 3,33 12 7,02 1 2,44 

Totaal 305 100,02 30 99,98 171 99,99 41 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Schulen 
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URSEL –’T KONIJNTJE 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met 1 slagrichting 9 2,09 
Kern met 2 tegengestelde slagrichtingen 8 1,86 
Kern met 2 kruisende slagrichtingen 1 0,23 
Kern met meerdere slagrichtingen 4 0,93 
Onregelmatige kern 6 1,40 
Subtotaal 28 6,51 
Verfrissingproducten   
Kernrand 1 0,23 
Subtotaal  1 0,23 
Secundaire afslagproducten   
Afslagen 255 59,30 
Microklingen 49 11,40 
Klingen  8 1,86 
Subtotaal 312 72,56 
Varia 47 10,93 
Werktuigen 42 9,77 
Totaal  430 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Ursel –’t Konijntje 
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Type N % 
Schrabbers   
Eindschrabber op afslag 13 30,95 
Eindschrabber op kling 2 4,76 
Dubbelschrabber  1 2,38 
Subtotaal 16 38,10 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 1 2,38 
Subtotaal  1 2,38 
Graveurs/boren   
Graveur 1 2,38 
Boor  1 2,38 
Subtotaal 2 4,76 
Stekers   
Steker op afknotting 2 4,76 
Subtotaal 2 4,76 
Combinatiewerktuigen 1 2,38 
Geretoucheerde microklingen   
Microklingen met afgestompte boord 3 7,14 
Afgeknotte microkling 2 4,76 
Geretoucheerde microkling 4 9,52 
Enkel gekerfde microkling 3 7,14 
Subtotaal 12 28,57 
Microlieten   
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 2 4,76 
Subtotaal  2 4,76 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis   
Spits met afgestompte boord 2 4,76 
Fragment van spits met afgestompte boorden 1 2,38 
Spits met schuine afknotting (Zonhoven –spitsen) 2 4,76 
Subtotaal  5 11,91 
Tweepuntige microlieten   
Segment 1 2,38 
Subtotaal  1 2,38 
Totaal 42 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Ursel –’t Konijntje 
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VERREBROEK –AMBACHTELIJKE ZONE 
 

 
Type N % 
Schrabbers   
Korte eindschrabber op kling 1 0,54 
Lange eindschrabber op kling 2 1,09 
Gebroken eindschrabber op kling 2 1,09 
Getande eindschrabber op kling 1 0,54 
Dubbelschrabber 1 0,54 
Eenvoudige eindschrabber op afslag 6 3,26 
Getande eindschrabber op afslag 2 1,09 
Boordschrabber 1 0,54 
Fragment 3 1,63 
Subtotaal 19 10,33 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 3 1,63 
Gekerfde afslag 1 0,54 
Geretoucheerde afslag 35 19,02 
Subtotaal 39 21,20 
Bekken/ boren/ ruimers   
Bek 3 1,63 
Boor 1 0,54 
Subtotaal  4 2,17 
Stekers   
Tweeslagschuinsteker 1 0,54 
Tweeslagmiddensteker 3 1,63 
Meervoudige steker 2 1,09 
Steker op afknotting 1 0,54 
Subtotaal 7 3,80 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Schuin afgeknotte (micro)kling 6 3,26 
Dwars afgeknotte (micro)kling 5 2,72 
Geretoucheerde (micro)kling 18 9,78 
(Micro)kling gebroken in een kerf 2 1,09 
Mes met afgestompte rug 4 2,17 
Subtotaal 35 19,02 
Spitsen met afgestompte boord   
Steelspits 3 1,63 
Subtotaal  3 1,63 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 13 7,07 
Spits met één afgestompte boord 2 1,09 
Subtotaal 15 8,15 
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Tweepuntige microlieten   
Typisch segment 8 4,35 
Sauveterre –spits/ naaldvormige spits 2 1,09 
Subtotaal 10 5,44 
Microklingen met afgestompte boord   
Microkling met afgestompte boord (fragment) 6 3,26 
Microkling met afgestompte boord en afknotting (frag.) 2 1,09 
Subtotaal  8 4,35 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 15 8,15 
Lange ongelijkbenige driehoek 6 3,26 
Gelijkbenige driehoek 2 1,09 
Onbepaald fragment 3 1,63 
Subtotaal  26 14,13 
Microlieten met vlakke retouches   
Spits met schuine basis en vlakke retouches 1 0,54 
Subtotaal  1 0,54 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits  9 4,89 
Subtotaal 9 4,89 
Trapezium   
Symmetrisch trapezium 1 0,54 
Subtotaal  1 0,54 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 2 1,09 
Subtotaal 2 1,09 
Combinatiewerktuig 5 2,72 
Totaal 184 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Verrebroek –Ambachtelijke Zone
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VINDERHOUTE –MOLENBRUG 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 5 0,49 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 9 0,88 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 1 0,10 
Onregelmatige kern 11 1,07 
Kernfragment 9 0,88 
Knollen  9 0,88 
Subtotaal 44 4,28 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 19 1,85 
Kerntablet 3 0,29 
Kernflankafslag 2 0,20 
Subtotaal 24 2,34 
Afslagen   
Volledige afslag + fragmenten 699 68,00 
Subtotaal  699 68,00 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling + fragmenten 145 14,11 
Subtotaal 145 14,11 
Stekerafslagen 4 0,4 
Kerfresten 3 0,3 
Werktuigen 109 10,60 
Totaal  1028 100,04 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Vinderhoute -Molenbrug 
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Type N % 
Schrabbers   
Eindschrabber op afslag 14 12,84 
Dubbelschrabber 1 0,92 
Getande eindschrabber  3 2,75 
Eindschrabber op kling 4 3,67 
Eindschrabber op kern 1 0,92 
Fragment van een eindschrabber 1 0,92 
Boordschrabber  1 0,92 
Subtotaal 25 22,94 
Geretoucheerde afslagen   
Afgestompte afslag 1 0,92 
Geretoucheerde afslag 11 10,10 
Getande afslag 1 0,92 
Subtotaal 13 11,94 
Boren  6 5,51 
Stekers   
Steker op afknotting 3 2,75 
Steker op schuine breuk 2 1,84 
Meerslagsteker 1 0,92 
Onbepaalde steker 4 3,67 
Subtotaal 10 9,17 
Geretoucheerde (micro)klingen   
(Micro)kling met afgestompte boord(en) 3 2,75 
Enkel gekerfde (micro)kling 7 6,42 
(Micro)kling met afgeknot uiteinde 2 1,84 
Geretoucheerde kling 11 10,10 
Subtotaal 23 21,10 
Microlieten   
Spitsen met niet –geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 4 3,67 
Spits met één afgestompte boord 14 12,84 
Fragment van een spits met afgestompte boord 1 0,92 
Spits met 2 afgestompte boorden 1 0,92 
Subtotaal  20 18,35 
Tweepuntige microlieten   
Segment 3 2,75 
Subtotaal 3 2,75 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits  1 0,92 
Spits met geretoucheerde basis 2 1,84 
Subtotaal 3 2,75 
Driehoeken 3 2,75 
Onbepaalde microlieten 2 1,84 
Montbani –kling 1 0,92 
Totaal 109 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Vinderhoute –Molenbrug 
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ZONHOVEN –DE HOLSTEEN 
 
 

Type N % 
Verfrissingproducten 2 1,85 
Afslagen   
Volledige afslag 27 25 
Fragmenten 36 33,33 
Subtotaal 63 58,33 
Klingen en microklingen   
Volledig 6 5,56 
Fragmenten 17 15,74 
Subtotaal 23 21,30 
Chips 12 11,11 
Afslagen van een gepolijste bijl 1 0,93 
Werktuigen 7 6,48 
Totaal  108 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Zonhoven –De Holsteen 



 30 

 
Type N % 
Gemene werktuigen   
Fragment van een eindschrabber op kling 1 14,29 
Gekerfde kling 1 14,29 
Geretoucheerde afslag 1 14,29 
Gekerfde afslag 1 14,29 
Atypische steker 1 14,29 
Microlieten    
Microklingen met afgestompte boord   
Fragment van een microkling met afgestompte boord 1 14,29 
Subtotaal  1 14,29 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis   
Spits met afgestompte boord  1 14,29 
Subtotaal 1 14,29 
Totaal 7 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Zonhoven –De Holsteen 
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 ABRI DU PAPE 
 
 

Type Laag 20 Lagen 21 en 22 
N % N % 

Kernen     
Prismatische (kling)kern 1 0,05   
Piramidale (microkling)kern 2 0,10 2 0,26 
Gemengde kern 1 0,05 2 0,26 
Niet corticale brok 28 1,43 12 1,56 
Corticale brok 13 0,66 13 1,69 
Subtotaal  45 2,30 29 3,77 
Verfrissingproducten      
Kernrandkling   1 0,13 
Kernflankafslag 5 0,26 4 0,52 
Subtotaal  5 0,26 5 0,65 
Afslagen     
Niet –corticale bewerkingsafslag 467 23,85 134 17,40 
Corticale bewerkingsafslag 8 0,41 4 0,52 
Gewone afslag 260 13,28 168 21,82 
Primaire afslag van verwijderen cortex 15 0,77 10 1,30 
Secundaire afslag van verwijderen cortex 52 2,66 44 5,71 
Subtotaal  802 40,96 360 46,75 
Chips      
Niet –corticale splinter 212 10,83 74 9,61 
Corticale splinter 9 0,46 20 2,60 
Subtotaal  221 11,29 94 12,21 
(Micro)klingen     
Gewone, volledige/proximale kling 84 4,29 41 5,33 
Gewone, gebroken kling 52 2,66 33 4,29 
Primaire, volledige/proximale kling met 
verwijderde cortex 

5 0,26 2 0,26 

Secundaire, volledige/proximale kling met 
verwijderde cortex 

32 1,63 8 1,04 

Mediale/distale kling met cortex 10 0,51   
Gewone, volledige/proximale microkling 481 24,47 98 12,73 
Gewone, gebroken microkling 174 8,89 78 10,13 
Mediale/distale microkling met cortex 5 0,26 3 0,39 
Volledige/proximale microkling met cortex 11 0,56 3 0,39 
Subtotaal  854 43,62 266 34,55 
Werktuigen 31 1,58 16 2,08 
Totaal 1958 100,01 770 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Abri du Pape 
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TYPE Laag 20 Lagen 21 en 22 

N % N % 
Schrabbers     
Gewone eindschrabber 1 3,23   
Atypische eindschrabber 1 3,23   
Eindschrabber op afslag 1 3,23   
Atypisch getande eindschrabber 2 6,45   
Eindschrabber met dik schrabhoofd 1 3,23   
Kernschrabber 1 3,23   
Boordschrabber 1 3,23 1 6,25 
Subtotaal 8 25,81 1 6,25 
Geretoucheerde afslagen     
Gekerfde afslag 6 19,36 1 6,25 
Getande afslag 2 6,45 1 6,25 
Subtotaal 8 25,81 2 12,50 
Boren en stekers     
Bek 1 3,23   
Steker op schuine breuk 1 3,23   
Subtotaal 2 6,45   
Geretoucheerde (micro)klingen     
Recht afgeknotte kling   1 6,25 
Schuin afgeknotte kling   1 6,25 
Concaaf afgeknotte kling 1 3,23   
Kling met continue retouches op 1 boord 5 16,13 6 37,50 
Kling met continue retouche op 2 boorden 3 9,68 1 6,25 
Enkel gekerfde microkling  4 12,90 1 6,25 
Subtotaal 13 41,94 10 62,50 
Microlieten     
Driehoek   2 12,50 
Tardenoisspits   1 6,25 
Subtotaal   3 18,75 
Totaal 31 100,01 16 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Abri du Pape 
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FLOBECQ –POTTELBERG 
 
 

Type N % 
Kernen 7 0,66 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 8 0,75 
Kerntablet 2 0,19 
Kernflankafslag 4 0,38 
Subtotaal 14 1,31 
Afslagen   
Volledige afslag 40 3,75 
Kleine volledige afslag (20mm) 185 17,36 
Entames 6 0,56 
Afslagen (epannelage) 21 1,97 
Subtotaal  252 23,64 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 44 4,13 
Klingen (epannelage) 3 0,28 
Proximaal 52 4,88 
Mediaal 25 2,35 
Distaal 28 2,63 
Subtotaal 152 14,26 
Varia   
Andere proximale fragmenten 121 11,35 
Verbrande/ onbepaalde artefacten 198 18,57 
Subtotaal  319 29,93 
Brokstukken 239 22,42 
Kloppers 1 0,09 
Kerfresten 5 0,47 
Werktuigen 51 4,78 
Artefacten met gebruiksretouche 25 2,35 
Totaal  1066 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Flobecq –Pottelberg 
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Type N % 
Schrabbers   
Eindschrabber op kling 1 1,96 
Eindschrabber op afslag 3 5,88 
Boordschrabber  1 1,96 
Subtotaal 5 9,80 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 2 3,92 
Geretoucheerde afslag 2 3,92 
Subtotaal 4 7,84 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Afgeknotte kling 1 1,96 
Geretoucheerde kling 3 5,88 
Subtotaal 4 7,84 
Microlieten   
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord  9 17,65 
Microkling met afgestompte boord (+ fragmenten) 5 9,80 
Microkling met afgestompte boord en afknotting 2 3,92 
Subtotaal  16 31,37 
Microlieten met vlakke retouches   
Fragment van een Maretakspits 3 5,88 
Fragment van een spits met vlakke retouches  1 1,96 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 5 9,80 
Idem (fragment) 3 5,88 
Subtotaal  12 23,53 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 1 1,96 
Subtotaal  1 1,96 
Onbepaalde werktuigfragmenten 9 17,65 
Totaal 51 99,99 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Flobecq –Pottelberg 
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HELCHTEREN –SONNISSE HEIDE 2 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kernen  7 0,23 
Kernfragmenten  4 0,13 
Subtotaal 11 0,36 
Verfrissingmateriaal   
Kernflankafslag 9 0,30 
Kerntablet 5 0,16 
Subtotaal 14 0,46 
(Micro)klingen   
Volledige (micro)kling 252 8,26 
Proximaal fragment 151 4,95 
Mediaal fragment 112 3,67 
Distaal fragment 130 4,26 
Subtotaal 645 21,15 
Afslagen   
Volledige afslag 237 7,77 
Gebroken afslag  204 6,69 
Subtotaal 441 14,46 
Chips 1855 60,82 
Kerfresten 2 0,07 
Werktuigen 82 2,69 
Totaal  3050 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Helchteren –Sonnisse Heide 2 
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Type N % 
Schrabbers  2 2,47 
Geretoucheerde afslagen 1 1,24 
Stekers 1 1,24 
Microlieten   
Microklingen met afgestompte boord   
Microklingen met afgestompte boord 66 81,48 
Microklingen met afgestompte boord en afknotting 2 2,47 
Subtotaal  68 83,95 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits  2 2,47 
Subtotaal 2 2,47 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 6 7,41 
Subtotaal 6 7,41 
Onbepaalde microlieten 1 1,24 
Totaal 81 100,02 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Helchteren –Sonnisse Heide 2 
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KRUISHOUTEM –KERKAKKERS 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 6 0,38 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 7 0,44 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 2 0,13 
Kern met meerdere slagrichtingen 2 0,13 
Kern met centripetale negatieven 1 0,06 
Onbepaalde kern/fragmenten 2 0,13 
Voorbereide kern 1 0,06 
Subtotaal 21 1,32 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 8 0,50 
Kerntablet 1 0,06 
Kernflankafslag 3 0,19 
Subtotaal 12 0,75 
Afslagen   
Volledige afslag 322 20,24 
Fragment van een afslag 294 18,48 
Subtotaal  616 38,72 
(Micro)klingen   
Volledige (micro)kling 84 5,28 
Proximaal 92 5,78 
Mediaal 29 1,82 
Distaal 53 3,33 
Subtotaal 258 16,22 
Chips 586 36,83 
Brokstukken 27 1,70 
Kloppers 3 0,19 
Werktuigen 67 4,21 
Artefacten met gebruiksretouche 1 0,06 
Totaal  1591 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Kruishoutem –Kerkakkers 
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Type N % 
Schrabbers   
Dubbelschrabber 2 2,99 
Getande eindschrabber 1 1,49 
Enkelvoudige eindschrabber op afslag 6 8,96 
Enkelvoudige eindschrabber op geretoucheerde afslag 1 1,49 
Eindschrabber op een kern 1 1,49 
Fragment 1 1,49 
Subtotaal 12 17,91 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 1 1,49 
Geretoucheerde afslag 3 4,48 
Subtotaal 4 5,97 
Stekers   
Dwarssteker 1 1,49 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Geretoucheerde (micro)kling 5 7,46 
Enkel gekerfde (micro)kling 2 2,99 
(Micro)kling gebroken in een kerf 1 1,49 
Subtotaal 8 11,94 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 1 1,49 
Subtotaal 1 1,49 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 14 20,90 
Smalle microkling met afgestompte boord en afknotting 6 8,96 
Microkling met afgestompte boord 6 8,96 
Microkling met afgestompte boord en afknotting 1 1,49 
Subtotaal  27 40,30 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 1,49 
Tardenoisspits met ventrale basis 4 5,97 
Fragment 1 1,49 
Subtotaal 6 8,96 
Trapezia   
Vielle trapezium 1 1,49 
Subtotaal  1 1,49 
Onbepaalde  microlieten   
Onbepaald fragment 2 2,99 
Subtotaal 2 2,99 
Montbani -kling 1 1,49 
Onbepaalde werktuigen 1 1,49 
Onbepaalde werktuigfragmenten 3 4,48 
Totaal 67 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Kruishoutem –Kerkakkers 
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ZONHOVEN –DE WIJVENHEIDE “BOLDEDAL” 
 
 

Type  Zonhoven –Bolderdal 1 Zonhoven –Bolderdal 2 
 N % N % 
Kernen en kernfragmenten 6 0,43   
Verfrissingmateriaal 16 1,13 4 0,98 
(Micro)klingen     
Klingen en microklingen 60 4,25 5 1,23 
Klingfragmenten 223 15,78 26 6,37 
Subtotaal  283 20,03 31 7,60 
Afslagen     
Volledige afslag 224 15,85 39 9,56 
Fragment van een afslag 557 39,42 144 35,29 
Subtotaal  781 55,27 183 44,85 
Chips 305 21,59 182 44,61 
Werktuigen  22 1,57 8 1,96 
Totaal  1413 100,02 408 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Zonhoven –Wijvenheide “Bolderdal” 
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Type Zonhoven –

Bolderdal 1 
Zonhoven –
Bolderdal 2 

  N % N % 
Geretoucheerde afslagen     
Dunne geretoucheerde afslag 3 14,29   
Subtotaal 3 14,29   
Boren/bekken/ruimers     
Ruimer  1 4,76   
Subtotaal  1 4,76   
Geretoucheerde (micro)klingen     
Continue geretoucheerde kling 1 4,76   
Microkling met gedeeltelijk afgestompte boord 1 4,76   
Continue geretoucheerde microkling 1 4,76   
Microkling met getande boord 1 4,76   
Microkling gebroken boven een kerf 1 4,76   
Dwars afgeknotte microkling 1 4,76   
Microkling met distale retouches 1 4,76   
Schuin afgeknotte kling   1 12,50 
Microkling met atypisch afgestompte boord   1 12,50 
Gebroken, schuin afgeknotte microkling   1 12,50 
Subtotaal 7 33,33 3 37,50 
Microlieten     
Spitsen met niet -geretoucheerde basis      
Spits met schuine afknotting   1 12,50 
Subtotaal    1 12,50 
Microklingen met afgestompte boord     
Smalle microkling met afgestompte boord (fragment) 1 4,76 1 12,50 
Subtotaal  1 4,76 1 12,50 
Microlieten met vlakke retouches     
Maretakspits   2 25,00 
Driehoek met vlakke retouches 2 9,52   
Andere microliet met vlakke retouches 2 9,52   
Subtotaal 4 19,05 2 25,00 
Spitsen met geretoucheerde basis     
Spits met schuin geretoucheerde basis 2 9,52   
Subtotaal  2 9,52   
Onbepaalde microlieten 1 4,76 1 12,50 
Montbani –klingen     
Kling met 1 gedeeltelijk geretoucheerde boord 1 4,76   
Microkling met 1 gedeeltelijk geretoucheerde boord 1 4,76   
Subtotaal  2 9,52   
Totaal 21 99,99 8 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Zonhoven –Wijvenheide “Bolderdal” 
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BRECHT –MOORDENAARSVEN 1 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 3 0,26 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 1 0,09 
Subtotaal 4 0,34 
Verfrissingmateriaal   
Kernflankafslag 4 0,34 
Kerntablet 1 0,26 
Kernrandkling 1 0,26 
Fragment kernrandkling 12 1,03 
Subtotaal 18 1,55 
Afslagen   
Volledige afslag 99 8,50 
Gebroken afslag 184 15,79 
Corticale afslag 28 2,40 
Subtotaal  311 26,70 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 26 2,23 
Proximaal 124 10,64 
Mediaal 169 14,51 
Distaal 72 6,18 
Corticale kling  11 0,94 
Subtotaal 402 34,51 
Chips  290 24,89 
Brokstukken 81 6,95 
Kerfresten 20 1,72 
Werktuigen 39 3,35 
Totaal  1165 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Brecht –Moordenaarsven 1 
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Type N % 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke geretoucheerde afslag 2 5,13 
Subtotaal 2 5,13 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Microkling met schuine afknotting 1 2,56 
Subtotaal 1 2,56 
Microlieten   
Microklingen met afgestompte boord   
Fragment van een microkling met afgestompte boord 2 5,13 
Subtotaal  2 5,13 
Trapezia   
Kort rhombisch trapezium 1 2,56 
Kort rechthoekig trapezium 10 25,64 
Vielle –trapezium 3 7,69 
Kort asymmetrisch trapezium 1 2,56 
Subtotaal 15 38,46 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald type 4 10,26 
Subtotaal  4 10,26 
Montbani -(micro)klingen   
Enkel gekerfde kling 7 17,95 
Kling met 1 onregelmatig geretoucheerde boord 3 7,69 
Idem (microkling) 1 2,56 
Kling met tegenoverliggende kerven 2 5,13 
Kling met afgezette kerven 1 2,56 
Subtotaal  14 35,90 
Neolithische pijlpunt 1 2,56 
Totaal 39 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Brecht –Moordenaarsven 1 
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BRECHT –MOORDENAARSVEN 2 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 64 0,27 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 22 0,09 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 28 0,12 
Kern met meerdere slagrichtingen 10 0,04 
Onregelmatige kern 26 0,11 
Onbepaalde kernfragmenten 53 0,22 
Knollen 9 0,04 
Subtotaal 212 0,88 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 117 0,48 
Kerntablet 24 0,10 
Kernflankafslag 24 0,10 
Subtotaal 165 0,68 
Afslagen   
Volledige afslag 2341 9,68 
Fragment van een afslag 2093 8,65 
Subtotaal  4434 18,33 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 562 2,32 
Proximaal 891 3,68 
Mediaal 289 1,20 
Distaal 664 2,75 
Subtotaal 2406 9,95 
Chips  15228 62,97 
Brokstukken 752 3,11 
Kloppers 2 0,01 
Stekerafslagen 12 0,05 
Afslagen van kerfresten 7 0,03 
Kerfresten 117 0,48 
Werktuigen 850 3,51 
Totaal  24185 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Brecht –Moordenaarsven 2 
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Type N % 
Schrabbers   
Lange klingschrabber 5 0,59 
Gebroken afslagschrabber 1 0,12 
Eenvoudige afslagschrabber 11 1,29 
Geretoucheerde afslagschrabber 8 0,94 
Duimnagelschrabber 65 7,65 
Andere afslagschrabber 16 1,88 
Getande eindschrabber 2 0,24 
Subtotaal 108 12,71 
Geretoucheerde afslagen   
Dunne getande afslag 5 0,59 
Dikke afgeknotte afslag 2 0,24 
Dikke geretoucheerde afslag 8 0,94 
Dunne afgeknotte afslag 4 0,47 
Dunne geretoucheerde afslag 99 11,65 
Subtotaal 118 13,88 
Stekers/ bekken/boren   
Boor 5 0,59 
Bek 15 1,77 
Tweeslagsteker 2 0,24 
Steker op afknotting 2 0,24 
Subtotaal 24 2,82 
Varia   
Pièce esquillée 6 0,71 
Onbepaalde gemene werktuigen 2 0,24 
Subtotaal  8 0,94 
Geretoucheerde klingen   
Kling met rechte afknotting 3 0,35 
Kling met schuine afknotting 8 0,94 
Kling met continue retouches 18 2,12 
Mes met afgestompte rug 1 0,12 
Subtotaal 30 3,53 
Geretoucheerde microklingen   
Microkling met atypisch afgestompte boord 2 0,24 
Microkling met gedeeltelijk afgestompte boord 3 0,35 
Microkling met afgestompte boord en bult 2 0,24 
Microkling met gebogen afgestompte boord 1 0,12 
Gedeeltelijk geretoucheerde microkling 10 1,17 
Microkling met Ouchtata –retouche 1 0,12 
Enkel gekerfde microkling 3 0,35 
Microkling gebroken boven een kerf 2 0,24 
Microkling gebroken in een kerf 5 0,59 
Concaaf afgeknotte microkling 3 0,35 
Recht afgeknotte microkling 5 0,59 
Microkling met distale retouches 3 0,35 
Schuin afgeknotte microkling 10 1,17 
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Idem (gebroken onder schuine afknotting) 10 1,17 
Subtotaal  60 7,06 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 19 2,24 
Korte spits 20 2,35 
Spits met één afgestompte boord 16 1,88 
Idem (distaal) 3 0,35 
Spits met 2 afgestompte boorden 7 0,82 
Idem (distaal) 2 0,24 
Subtotaal 67 7,88 
Tweepuntige microlieten   
Typisch segment 2 0,24 
Atypisch segment 1 0,12 
Subtotaal 3 0,35 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 14 1,65 
Idem (fragment) 75 8,82 
Smalle microkling met afgestompte boord en afknotting 22 2,59 
Microkling met afgestompte boord (fragment) 34 4,00 
Microkling met afgestompte boord en afknotting 26 3,06 
Ongelijkbenig afgestompte microkling 3 0,35 
Subtotaal  174 20,47 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 21 2,47 
Ongelijkbenige driehoek met afknotting 2 0,24 
Ongelijkbenige driehoek met kleine concave afknotting 4 0,47 
Gelijkbenige driehoek 3 0,35 
Subtotaal  30 3,53 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 4 0,47 
Andere microliet met vlakke retouches 8 0,94 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 9 1,09 
Spits met schuine basis en vlakke retouches 2 0,24 
Subtotaal  23 2,71 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Korte driehoekige spits 1 0,12 
Korte spitsboogvormige spits 4 0,47 
Tardenoisspits 2 0,24 
Lange driehoekige spits met concave afknotting 1 0,12 
Subtotaal 8 0,94 
Trapezia   
Kort rhombisch trapezium 7 0,82 
Lang rhombisch trapezium 23 2,71 
Kort rechthoekig trapezium 12 1,41 
Vielle –trapezium 2 0,24 
Kort asymmetrisch trapezium 3 0,35 
Lang asymmetrisch trapezium 2 0,24 
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Kort symmetrisch trapezium 1 0,12 
Lang symmetrisch trapezium 7 0,82 
Subtotaal  57 6,71 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald type 54 6,35 
Subtotaal 54 6,35 
Montbani –(micro)kling   
Kling met meerdere kerven op 1 boord 2 0,24 
Idem (microkling) 2 0,24 
Kling met onregelmatige retouches op 1 boord 20 2,35 
Idem (microkling) 21 2,47 
Kling met tegenoverliggende kerven 3 0,35 
Idem (microkling) 1 0,12 
Kling met tegenoverliggende retouches 10 1,18 
Idem (microkling) 12 1,41 
Kling met afgezette retouches 10 1,18 
Idem (microkling) 2 0,24 
Subtotaal  83 9,76 
Neolithische werktuigen 3 0,35 
Totaal 850 99,99 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Brecht –Moordenaarsven 2 
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BRECHT –THOMAS HEYVELD 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 26 0,87 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 4 0,13 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 5 0,17 
Discoïdale kern 2 0,07 
Onregelmatige kern 16 0,54 
Kernfragment 17 0,57 
Subtotaal 70 2,35 
Verfrissingmateriaal   
Kernflankafslag 15 0,50 
Kerntablet 6 0,20 
Kernrandafslag 12 0,40 
Subtotaal 33 1,11 
Afslagen   
Corticale afslagen 60 2,01 
Afslagen en gebroken afslagen 811 27,20 
Subtotaal  871 29,21 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 178 5,97 
Proximaal 259 8,69 
Mediaal 161 5,40 
Distaal 243 8,15 
Subtotaal 841 28,20 
Chips  660 22,13 
Brokstukken 57 1,91 
Werktuigen 309 10,36 
Kerfresten 141 4,73 
Totaal  2982 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Brecht –Thomas Heyveld 
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Type N % 
Schrabbers   
Korte eindschrabber op kling 1 0,33 
Gebroken eindschrabber op kling 2 0,66 
Eenvoudige eindschrabber op afslag 6 1,99 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 1 0,33 
Duimnagelschrabber 2 0,66 
Andere eindschrabbers op afslag 5 1,66 
Getande eindschrabber 1 0,33 
Boordschrabber  1 0,33 
Subtotaal 19 6,31 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke getande afslag 1 0,33 
Dunne getande afslag 2 0,66 
Dikke afgeknotte afslag 2 0,66 
Dikke geretoucheerde afslag 3 1,00 
Dunne afgeknotte afslag 11 3,65 
Dunne geretoucheerde afslag 15 4,98 
Subtotaal 34 11,30 
Geretoucheerde klingen   
Kling met schuine afknotting 2 0,66 
Kling met distale retouche 3 1,00 
Kling met continue retouche 16 5,32 
Subtotaal  21 6,98 
Geretoucheerde microklingen   
Microkling met atypisch afgestompte boord 2 0,66 
Microkling met gedeeltelijk afgestompte boord 2 0,66 
Afgestompte microkling met bult 2 0,66 
Microkling met gebogen afgestompt uiteinde 1 0,33 
Gedeeltelijk geretoucheerde microkling 18 5,98 
Continue geretoucheerde microkling 2 0,66 
Microkling met Ouchtata –retouche 2 0,66 
Enkel gekerfde microkling 4 1,33 
Microkling gebroken in een kerf 15 4,98 
Microkling met distale retouche 4 1,33 
Microkling met schuine afknotting 1 0,33 
Idem (gebroken onder een schuine afknotting) 9 2,99 
Subtotaal 62 20,60 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 5 1,66 
Subtotaal 5 1,66 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 1 0,33 
Andere microlieten met vlakke retouches 1 0,33 
Subtotaal 2 0,66 
Trapezia   
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Kort rhombisch trapezium 12 3,99 
Lang rhombisch trapezium 13 4,32 
Vielle –trapezium 21 6,98 
Kort asymmetrisch trapezium 3 1,00 
Lang asymmetrisch trapezium 23 7,64 
Kort symmetrisch trapezium 1 0,33 
Lang symmetrisch trapezium 4 1,33 
Subtotaal  77 25,58 
Danubiaan –spitsen   
Spits van het Danubiaan –type 1 0,33 
Subtotaal  1 0,33 
Montbani –klingen    
Kling met (meerdere) kerven op 1 boord 5 1,66 
Kling met onregelmatige retouches op 1 boord 18 5,98 
Idem (microkling) 19 6,31 
Kling met tegenoverliggende kerven 1 0,33 
Idem (microkling) 1 0,33 
Kling met tegenoverliggende retouches  6 1,99 
Idem (microkling) 6 1,99 
Kling met afgezette kerven 3 1,00 
Idem (microkling) 1 0,33 
Kling met afgezette retouches 15 4,98 
Idem (microkling) 6 1,99 
Subtotaal  80 26,58 
Totaal 301 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Brecht –Thomas Heyveld 



 50 

DILSEN –DILSERHEIDE III 
 
 

Type N % 
Kernen   
Onregelmatige kern 15 0,27 
Prismatische kern met twee slagrichtingen 10 0,18 
Prismatische hoekige kern met twee 
slagrichtingen 

1 0,02 

Kern met twee kruisende slagrichtingen 7 0,13 
Unipolaire kern 6 0,11 
Discoïdale kern 3 0,05 
Piramidale kern met één slagrichting 8 0,15 
Onregelmatige kern met één slagrichting 5 0,09 
Subtotaal 55 1,00 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 49 0,89 
Kerntablet 9 0,16 
Kernflankafslag 6 0,11 
Subtotaal 64 1,16 
Afslagen 1419 25,74 
(Micro) klingen   
Volledige kling 60 1,09 
Klingfragmenten 584 10,60 
Microkling 92 1,67 
Microklingfragmenten 956 17,34 
Subtotaal 1692 30,69 
Chips 706 12,81 
Brokstukken 1157 20,99 
Werktuigen 289 5,24 
Kerfresten 131 2,38 
Totaal  5513 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Dilsen –Dilserheide III 
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Type N % 
Schrabbers   
Eindschrabber op afslag 2 0,75 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 2 0,75 
Dubbelschrabber 1 0,38 
Subtotaal 5 1,89 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke geretoucheerde afslag 12 4,53 
Dunne afgeknotte afslag 2 0,76 
Dunne geretoucheerde afslag 16 6,04 
Subtotaal 30 11,32 
Boor/ruimer/bek   
Boor 5 1,89 
Ruimer 7 2,64 
Bek 3 1,13 
Subtotaal 15 5,66 
Tweeslagsteker 1 0,38 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Kling met concave afknotting 4 1,51 
Kling met dwarse afknotting 4 1,51 
Kling met schuine afknotting 15 5,66 
Kling met regelmatige retouches 7 2,64 
Microkling met atypisch afgestompte boord 7 2,64 
Microkling met bultig afgestompte boord 3 1,13 
Microkling met gedeeltelijke, regelmatige retouche 8 3,02 
Microkling met continue, regelmatige retouche 6 2,26 
Enkel gekerfde microkling 7 2,64 
Microkling gebroken boven een kerf 3 1,13 
Microkling gebroken in een kerf 8 3,02 
Microkling met concave afknotting 5 1,89 
Microkling met dwarse afknotting 2 0,76 
Microkling met distale retouche 1 0,38 
Gebroken, schuin afgeknotte microkling 15 5,66 
Subtotaal 95 35,85 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 2 0,76 
Korte spits 2 0,76 
Spits met één afgestompte boord 1 0,38 
Subtotaal 5 1,89 
Microklingen met afgestompte boord   
Fragment van een microkling met afgestompte boord 1 0,38 
Microkling met afgestompte boord en afknotting 3 1,13 
Subtotaal 4 1,51 
Driehoeken   
Slanke ongelijkbenige driehoek 4 1,51 
Gelijkbenige driehoek 2 0,76 
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Subtotaal  6 2,26 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 1 0,38 
Subtotaal  1 0,38 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Lange driehoekspits met rechte basis 1 0,38 
Tardenoisspits met rechte basis 1 0,38 
Lange driehoekspits met concave basis 1 0,38 
Tardenoisspits met concave basis 1 0,38 
Subtotaal 4 1,51 
Trapezia   
Kort schuin trapezium 9 3,40 
Lang schuin trapezium 16 6,04 
Kort rechthoekig trapezium 12 4,53 
Lang rechthoekig trapezium 15 5,66 
Kort asymmetrisch trapezium 1 0,38 
Subtotaal 53 20 
Onbepaalde microlieten 4 1,51 
Montbani -klingen   
Kling met meerdere kerven op één boord 1 0,38 
Kling met gedeeltelijke retouche op één boord 20 7,55 
Microkling met gedeeltelijke retouche op één boord 5 1,89 
Kling met 2 geretoucheerde boorden 8 3,02 
Kling met opgeschoven retouche 3 1,13 
Subtotaal 37 13,96 
Neolithische werktuigen 5 1,89 
Totaal 265 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Dilsen –Dilserheide III 
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OEUDEGHIEN –BARBEYINFOSSE 
 
 

Type N % 
Kernen en kernfragmenten 12 0,52 
Verfrissingmateriaal 29 1,25 
Afslagen 1106 47,84 
(Micro)klingen 720 31,14 
Chips 393 17,00 
Brokstukken 9 0,39 
Kloppers 2 0,08 
Kerfresten 8 0,34 
Werktuigen 33 1,34 
Totaal  2312 99,99 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Oeudeghien –Barbeyinfossé 
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Type N % 
Schrabbers   
Circulaire schrabber 1 3,03 
Eindschrabber op afslag 2 6,06 
Fragment 1 3,03 
Subtotaal 4 12,12 
Geretoucheerde afslagen 2 6,06 
Boor 1 3,03 
Stekers   
Steker op breuk 1 3,03 
Dwarssteker 1 3,03 
Atypische steker 2 6,06 
Subtotaal 4 12,12 
Geretoucheerde (micro)klingen 9 27,27 
Microlieten   
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 2 6,06 
Subtotaal  2 6,06 
Driehoeken   
Montclus –driehoek 1 3,03 
Subtotaal 1 3,03 
Trapezia   
Lang symmetrisch trapezium 1 3,03 
Vielle –trapezium 1 3,03 
Subtotaal 2 6,06 
Onbepaalde microlieten 1 3,03 
Montbani –klingen 6 18,18 
Onbepaald werktuigfragment 1 3,03 
Totaal 33 99,99 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Oeudeghien –Barbeyinfossé 
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OPGLABEEK –RUITERSKUIL 
 
 

Type N % 
Kernen   
Unipolaire kern 9 0,43 
Piramidale kern 1 0,05 
Prismatische, hoekige kern 1 0,05 
Discoïdale kern 1 0,05 
Onregelmatige kern 5 0,24 
Subtotaal 17 0,81 
Afslagen    
Brede tot zeer brede afslag 110 5,23 
Tamelijk lange afslag 68 3,24 
Lange afslag 95 4,52 
Andere afslag 62 2,95 
Fragmenten 146 6,95 
Subtotaal  481 22,88 
(Micro)klingen   
Klingen 22 1,05 
Fragmenten  137 6,52 
Subtotaal  159 7,56 
Chips 1243 59,13 
Kerfresten 85 4,04 
Klopper/polijststeen 1 0,05 
Werktuigen 116 5,52 
Totaal  2102 99,99 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Opglabeek –Ruiterskuil 



 56 

 
Type N % 
Schrabbers   
Verkorte eindschrabber 2 1,72 
Eindschrabber op afslag 2 1,72 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 1 0,86 
Duimnagelschrabber 5 4,31 
Boordschrabber  2 1,72 
Subtotaal 12 10,35 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke getande afslag 5 4,31 
Fijne afgeknotte afslag 3 2,59 
Fijne geretoucheerde afslag 3 2,59 
Subtotaal 11 9,48 
Boor 1 0,86 
Geretoucheerde klingen   
Kling met dwarse afknotting 1 0,86 
Kling met schuine afknotting 2 1,72 
Kling met continue regelmatige retouches 1 0,86 
Subtotaal 4 3,45 
Geretoucheerde microklingen   
Microkling met gedeeltelijke, gelijkmatige retouches 1 0,86 
Microkling met geretoucheerde boorden 5 4,31 
Enkel gekerfde microkling 3 2,59 
Microkling gebroken boven een kerf 2 1,72 
Microkling gebroken in een kerf 7 6,04 
Microkling met concave afknotting 1 0,86 
Microkling met schuine afknotting 1 0,86 
Subtotaal 20 17,24 
Microlieten   
Microklingen met afgestompte boord   
Fragment van smalle microkling met afgestompte boord 2 1,72 
Microkling met afgestompte boord 1 0,86 
Fragment van microkling met afgestompte boord 3 2,59 
Subtotaal  6 5,17 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 1 0,86 
Spits met afgeronde basis vlakke retouches 1 0,86 
Subtotaal  2 1,72 
Trapezia   
Trapezium met opgeschoven basis (lang) 10 8,62 
Trapezium met opgeschoven basis (kort) 6 5,17 
Vielle –trapezium 5 4,31 
Kort rechthoekig trapezium 1 0,86 
Subtotaal  22 18,97 
Microlieten van het Danubiaan -type 8 6,90 
Onbepaalde microlieten 4 3,49 
Monbani –(micro)klingen   



 57 

Kling met meerdere retouches op 1 boord 7 6,04 
Kling met gedeeltelijke retouches op 1 boord 2 1,72 
Kling met kerven op beide boorden 4 3,45 
Kling met retouches op beide boorden 2 1,72 
Kling met opgeschoven kerven 5 4,31 
Kling met opgeschoven retouches 2 1,72 
Microkling met meerdere kerven op 1 boord 2 1,72 
Microkling met meerdere retouches op 1 boord 1 0,86 
Microkling met retouches op beide boorden 1 0,86 
Subtotaal  26 22,41 
Totaal 116 100,03 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Opglabeek –Ruiterskuil 
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OUDENAARDE –DONK 2 
 
 

Type N % 
Kernen   
Piramidale kern 2 0,09 
Kern met meerdere slagrichtingen 2 0,09 
Onbepaalde kern 2 0,09 
Subtotaal 6 0,28 
Verfrissingmateriaal   
Kernrand 12 0,55 
Kernflank 17 0,78 
Subtotaal 29 1,34 
Afslagen   
Volledige afslag 672 30,94 
Fragment van een afslag 656 30,20 
Mantelafslag 27 1,24 
Subtotaal  1355 62,39 
(Micro) klingen   
Volledige klingen + fragmenten 229 10,54 
Volledige microklingen + fragmenten 255 11,74 
Subtotaal 484 22,28 
Kloppers 2 0,09 
Stekerafslagen 3 0,14 
Kerfresten 63 2,90 
Werktuigen 230 10,59 
Totaal  2172 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Oudenaarde –Donk 2 
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Type N % 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 49 21,30 
Subtotaal 49 21,30 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Enkel gekerfde (micro)kling 4 1,74 
Geretoucheerde kling 73 31,74 
Geretoucheerde (micro)kling (+fragmenten) 40 17,39 
Subtotaal 117 50,87 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 1 0,44 
Subtotaal 1 0,44 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 5 2,17 
Microkling met afgestompte boord 2 0,87 
Microkling met afgestompte boord en afknotting 11 4,78 
Subtotaal  18 7,83 
Microlieten met vlakke retouches   
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 2 0,87 
Subtotaal 2 0,87 
Trapezia   
Kort rechthoekig trapezium 7 3,04 
Vielle –trapezium 1 0,44 
Symmetrisch trapezium 1 0,44 
Rhombisch trapezium 8 3,48 
Subtotaal  17 7,39 
Montbani –klingen 26 11,30 
Totaal 230 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Oudenaarde –Donk 2 
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REMOUCHAMPS –STATION LEDUC 
 
 

Type N % 
Kernen   
Prismatische kern 34 1,85 
Subtotaal 34 1,85 
Afslagen en klingen 424 23,02 
Ander debitagemateriaal 1255 68,13 
Werktuigen 99 5,38 
Artefacten met gebruiksretouches 30 1,63 
Totaal 1842 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Remouchamps –Station Leduc 
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Type N % 
Schrabbers 8 6,20 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 5 3,88 
Getande afslag 1 0,78 
Gebruikte afslagen  2 1,55 
Subtotaal  8 6,20 
Stekers 1 0,78 
Geretoucheerde (micro)kling   
Geretoucheerde kling 11 8,53 
Afgeknotte kling 6 4,65 
Enkel gekerfde kling 4 3,10 
Klingwerktuigen (fragmenten) 4 3,10 
Mes 3 2,33 
Gebruikte klingen 12 9,30 
Subtotaal  40 31,01 
Varia   
“Pièce émoussée” 1 0,78 
Veelzijdige werktuigen  1 0,78 
Priem 2 1,55 
Subtotaal  4 3,10 
Montbani –klingen  5 3,88 
Microlieten   
Spitsen met niet –geretoucheerde basis   
Zonhoven –spits 5 3,88 
Spits met 2 afgestompte boorden 1 0,78 
Subtotaal  6 4,65 
Tweepuntige microlieten   
Segment 4 3,10 
Subtotaal  4 3,10 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 2 1,55 
Lange ongelijkbenige driehoek 1 0,78 
Subtotaal  3 2,33 
Microlieten met vlakke retouches   
Spits met vlakke retouches 1 0,78 
Subtotaal  1 0,78 
Trapezia   
Fragmenten 4 3,10 
Symmetrisch trapezium 1 0,78 
Asymmetrisch trapezium 1 0,78 
Rechthoekig trapezium 7 5,43 
Subtotaal  13 10,08 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 14 10,85 
Rechthoekige microkling met afgestompte boord 2 1,55 
Trapeziumvormige microkling met afgestompte boord 2 1,55 
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Subtotaal  18 13,95 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits 3 2,33 
Subtotaal  3 2,33 
Onbepaalde microlieten   
Fragmenten  7 5,43 
Subtotaal  7 5,43 
Onbepaald werktuig 2 1,55 
Onbepaald werktuigfragment 5 3,88 
Neolithische pijlpunt 1 0,78 
Totaal 129 100,03 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Remouchamps –Station Leduc 
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WEELDE –PAARDSDRANK 
 
 

Type Sector 1 Sector 4 Sector 5 

Kernen N % N % N % 
Kern met 1 slagrichting 34 0,29 34 0,37 35 0,38 
Kern met 2 tegengest. slagrichtingen 19 0,16 8 0,09 10 0,11 
Kern met 2 kruisende slagrichtingen 12 0,10 14 0,15 12 0,13 
Discoïdale kern 6 0,05 6 0,07 1 0,01 
Globulaire kern 2 0,02 1 0,01 1 0,01 
Onregelmatige kern 20 0,17 9 0,10 15 0,16 
Onbepaalde kern 14 0,12 1 0,01 12 0,13 
Subtotaal 107 0,90 73 0,80 86 0,93 
Verfrissingproducten        
Kernrandkling 4 0,03 4 0,04 8 0,09 
Kerntablet 26 0,22 15 0,17 18 0,19 
Kernflankafslag 110 0,93 47 0,52 57 0,61 
Subtotaal 140 1,18 66 0,72 83 0,89 
Afslagen       
Gewone afslag 1597 13,45 1587 17,41 1244 13,38 
Subtotaal 1597 13,45 1587 17,41 1244 13,38 
Klingen       
Volledige kling 300 2,53 212 2,33 313 3,37 
Klingfragmenten 1717 14,46 1400 15,29 1200 12,91 
Subtotaal 2017 16,98 1612 17,69 1513 16,27 
Brokstukken 3597 30,29 2500 27,43 2743 29,50 
Chips 3538 29,79 2460 26,99 3108 33,43 
Werktuigen 748 6,30 629 6,90 426 4,58 
Kerfresten 133 1,12 188 2,06 95 1,02 
Totaal 11877 100,01 9115 100,00 9298 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Weelde -Paardsdrank 
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Type Sector 1 Sector 4 Sector 5 

Schrabbers N % N % N % 
Lange eindschrabber op kling 7 0,93 5 0,80 4 0,94 
Korte eindschrabber op kling 3 0,40 2 0,32 1 0,24 
Gebroken eindschrabber op kling 5 0,67 6 0,95 2 0,47 
Eenvoudige eindschrabber op kling 12 1,60 12 1,91 10 2,35 
Eindschrabber op geretoucheerde afslag 2 0,27 3 0,48 2 0,47 
Duimnagelschrabber/mini –schrabber 17 2,26 8 1,27 9 2,11 
Andere eindschrabber op afslag 4 0,53 8 1,27 3 0,70 
Gekerfde eindschrabber/ kernachtige 
eindschrabber - - 1 0,16 1 0,24 
Getande eindschrabber 1 0,13 2 0,32 1 0,24 
Boordschrabber 2 0,27 - - 2 0,47 
Subtotaal 53 7,06 47 7,47 35 8,22 
Geretoucheerde afslagen       
Dikke getande afslag 3 0,40 2 0,32 2 0,47 
Dunne getande afslag 7 0,93 10 1,59 6 1,41 
Dikke afgeknotte afslag - - - - 1 0,24 
Dikke geretoucheerde afslag 10 1,33 9 1,43 9 2,11 
Dunne afgeknotte afslag 15 2,00 12 1,91 8 1,88 
Dunne geretoucheerde afslag 61 8,12 52 8,27 36 8,45 
Subtotaal 96 12,78 85 13,51 62 14,55 
Boren en stekers       
Boor 6 0,80 2 0,32 1 0,24 
Steker - - 1 0,16 - - 
Subtotaal 6 0,80 3 0,48 1 0,24 
Varia       
Pièce emoussée - - - - 1 0,24 
Pièce esquillée - - 1 0,16 - - 
Subtotaal - - 1 0,16 1 0,24 
Geretoucheerde klingen       
Kling met concave afknotting 1 0,13 1 0,16 - - 
Kling met rechte afknotting 4 0,53 2 0,32 3 0,70 
Kling met schuine afknotting 11 1,47 8 1,27 4 0,94 
Kling met distale retouche 5 0,67 3 0,48 1 0,24 
Kling met continue retouche 15 2,00 11 1,75 9 2,11 
Subtotaal 36 4,79 25 3,98 17 3,99 
Geretoucheerde microklingen       
Microkling met atypisch afgestompte 
boord 5 0,67 4 0,64 6 1,41 
Microkling met ged. afgestompte boord 8 1,07 3 0,48 - - 
Microkling met gebogen uiteinde 1 0,13 4 0,64 - - 
Gedeeltelijk geretoucheerde microkling 9 1,20 9 1,43 5 1,17 
Continue geretoucheerde microkling 3 0,40 4 0,64 7 1,64 
Microkling met Ouchtata –retouche 1 0,13 2 0,32 - - 
Enkel gekerfde microkling 15 2,00 10 1,59 11 2,58 
Microkling gebroken boven een kerf 2 0,27 7 1,11 4 0,94 
Microkling gebroken in een kerf 36 4,79 37 5,88 12 2,82 
Microkling met concave afknotting 3 0,40 2 0,32 1 0,24 
Microkling met rechte afknotting 9 1,20 5 0,80 2 0,47 
Microkling met distale retouche 5 0,67 2 0,32 - - 
Microkling met schuine afknotting 24 3,20 9 1,43 5 1,17 
Idem (gebroken onder schuine afknotting) 15 2,00 22 3,50 11 2,58 
Subtotaal 141 18,78 120 19,08 64 15,02 
Microlieten       
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Spitsen met niet –geretoucheerde basis       
Spits met schuine afknotting 10 1,33 3 0,48 3 0,70 
Idem (distaal) 2 0,27 1 0,16 - - 
Korte spits 19 2,53 17 2,70 7 1,64 
Spits met 1 afgestompte boord 1 0,13 3 0,48 - - 
Idem (distaal) - - - - 1 0,24 
Spits met 2 afgestompte boorden - - 1 0,16 - - 
Subtotaal 32 4,26 25 3,98 11 2,58 
Tweepuntige microlieten       
Segment 1 0,13 - - - - 
Subtotaal 1 0,13 - - - - 
Microklingen met afgestompte boord       
Fragment smalle microkling met 
afgestompte boord 14 1,86 - - 6 1,41 
Smalle microkling met afgestompte boord 
en afknotting 10 1,33 - - 7 1,64 
Microkling met afgestompte boord 1 0,13 - - - - 
Fragment microkling met afgestompte 
boord 4 0,53 - - - - 
Microkling met afgestompte boord en 
afknotting 9 1,20 - - 1 0,24 
Ongelijkbenige microkling met 
afgestompte boord 1 0,13 - - - - 
Subtotaal 39 5,19 - - 14 3,29 
Driehoeken       
Ongelijkbenige driehoek 8 1,07 5 0,80 1 0,24 
Ongelijkbenige driehoek met afknotting 4 0,53 - - - - 
Ongelijkbenige driehoek met kleine 
concave afknotting - - 2 0,32 - - 
Gelijkbenige driehoek - - - - 1 0,24 
Subtotaal 12 1,60 7 1,11 2 0,47 
Microlieten met vlakke retouches       
Maretakspits 9 1,20 2 0,32 1 0,24 
Driehoek met vlakke retouches 3 0,40 - - - - 
Andere microlieten met vlakke retouches 3 0,40 - - 1 0,24 
Spits met afgeronde basis en vlakke 
retouches 2 0,27 - - 1 0,24 
Spits met schuine basis en vlakke 
retouches 7 0,93 1 0,16 1 0,24 
Subtotaal 24 3,20 3 0,48 4 0,94 
Spitsen met geretoucheerde basis       
Korte driehoekige spits 1 0,13 2 0,32 - - 
Lange driehoekige spits 1 0,13 - - - - 
Tardenoisspits - - - - 1 0,24 
Spitsboogvormige spits met concave basis 1 0,13 - - - - 
Subtotaal 3 0,40 2 0,32 1 0,24 
Trapezia       
Kort rhombisch trapezium 10 1,33 8 1,27 5 1,17 
Lang rhombisch trapezium 13 1,73 16 2,54 12 2,82 
Kort rechthoekig trapezium 44 5,86 35 5,56 14 3,29 
Vielle –trapezium 11 1,47 4 0,64 8 1,88 
Kort asymmetrisch trapezium 8 1,07 9 1,43 8 1,88 
Lang asymmetrisch trapezium 2 0,27 2 0,32 8 1,88 
Kort symmetrisch trapezium 2 0,27 4 0,64 3 0,70 
Lang symmetrisch trapezium 4 0,53 5 0,80 5 1,17 
Symmetrisch trapezium met zeer schuine 
afknotting 2 0,27 1 0,16 1 0,24 
Symmetrisch trapezium met concave - - - - 1 0,24 
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afknotting 
Subtotaal 94 12,52 84 13,36 65 15,26 
Danubiaan –spitsen       
Danubiaan –spits 3 0,40 2 0,32 4 0,94 
Subtotaal 3 0,40 2 0,32 4 0,94 
Onbepaalde microlieten       
Onbepaalde microlieten  3 0,40 2 0,32 2 0,47 
Subtotaal 3 0,40 2 0,32 2 0,47 
Montbani –klingen        
Kling met meerdere kerven langs 1 boord 1 0,13 - - - - 
Idem (microkling) 1 0,13 6 0,95 2 0,47 
Kling met onregelmatige retouches langs 1 
boord 23 3,06 29 4,61 14 3,29 
Idem (microkling) 25 3,33 25 3,98 14 3,29 
Kling met tegenovergestelde kerven 8 1,07 10 1,59 4 0,94 
Idem (microkling) 7 0,93 5 0,80 7 1,64 
Kling met tegenovergestelde retouche 7 0,93 5 0,80 3 0,70 
Idem (microkling) 6 0,80 9 1,43 6 1,41 
Kling met afgezette kerven 7 0,93 3 0,48 4 0,94 
Idem (microkling) 4 0,53 3 0,48 3 0,70 
Kling met afgezette retouche 5 0,67 3 0,48 4 0,94 
Idem (microkling) 3 0,40 6 0,95 1 0,24 
Subtotaal 97 12,92 104 16,53 62 14,55 
Werktuigen met Neolithische 
kenmerken 2 0,27 1 0,16 - - 
Werktuigfragmenten 109 14,51 118 18,76 81 19,01 
Totaal  751 100,01 629 100,02 426 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Weelde –Paardsdrank 
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DAKNAM –BORMTE 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 11 1,48 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 7 0,94 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 1 0,14 
Kern met meerdere slagrichtingen 1 0,14 
Kernfragment 8 1,08 
Subtotaal 28 3,77 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandafslag  3 0,40 
Kernflankafslag 1 0,14 
Subtotaal 4 0,54 
Afslagen 536 72,24 
(Micro) klingen 90 12,13 
Brokstukken 13 1,75 
Kloppers 13 1,75 
Stekerafslagen 1 0,14 
Kerfresten 2 0,27 
Werktuigen 55 7,41 
Totaal  742 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Daknam –Bormte 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 1 1,82 
Getande eindschrabber 1 1,82 
Cirkel- of ovaalschrabber 1 1,82 
Eenvoudige afslagschrabber 5 9,09 
Geretoucheerde afslagschrabber 6 10,91 
Fragment 4 7,27 
Subtotaal 18 32,73 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 8 14,55 
Subtotaal 8 14,55 
Boor/ruimer/bek   
Boor 2 3,64 
Subtotaal 2 3,64 
Varia   
Combinatiewerktuig 1 1,82 
Vorstafslag met retouches 1 1,82 
Onbepaald werktuigfragment 12 21,82 
Subtotaal  14 25,46 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Schuin afgeknotte (micro)kling 1 1,82 
(Micro)kling met distale retouches 1 1,82 
(micro)kling met retouches 2 3,64 
Subtotaal 4 7,27 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 1 1,82 
Subtotaal 1 1,82 
Driehoeken   
Onbepaalde driehoek 1 1,82 
Subtotaal  1 1,82 
Microlieten met vlakke retouches   
Driehoek met vlakke retouches 2 3,64 
Subtotaal  2 3,64 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 1,82 
Spits met concaaf geretoucheerde basis 2 3,64 
Subtotaal 3 5,46 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 2 3,64 
Subtotaal  2 3,64 
Totaal 55 100,03 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Daknam –Bormte 
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LOVENDEGEM –BRUG OOST 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 7 0,59 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 5 0,42 
Kern met meerdere slagrichtingen 15 1,26 
Schijfvormige kern 2 0,17 
Onregelmatige kern 6 0,51 
Onbepaald kernfragment 23 1,94 
Subtotaal 58 4,89 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 7 0,59 
Kerntablet 1 0,08 
Kernflankafslag 12 1,01 
Subtotaal 20 1,69 
Afslagen 470 39,60 
(Micro) klingen 115 9,69 
Brokstukken 461 38,84 
Kerfresten 6 0,51 
Werktuigen 57 4,80 
Totaal  1187 100,02 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Lovendegem –Brug Oost 
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Type N % 
Schrabbers   
Korte klingschrabber 1 1,75 
Verkorte klingschrabber 6 10,53 
Cirkel –of ovaalschrabber 3 5,26 
Spitsboogschrabber 1 1,75 
Eenvoudige afslagschrabber 11 19,30 
Fragment 1 1,75 
Subtotaal 23 40,35 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 3 5,26 
Subtotaal 3 5,26 
Stekers    
Steker op breuk 1 1,75 
Steker op afknotting 4 7,02 
Subtotaal  5 8,77 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Recht afgeknotte (micro)kling 3 5,26 
(micro)kling met distale retouches 1 1,75 
Geretoucheerde (micro)kling 4 7,02 
Subtotaal 8 14,04 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 1 1,75 
Spits met één afgestompte boord 8 14,04 
Spits met twee afgestompte boorden 1 1,75 
Subtotaal 10 17,54 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord (+fragment) 4 7,02 
Subtotaal 4 7,02 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 2 3,51 
Subtotaal  2 3,51 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basisretouche 1 1,75 
Subtotaal  1 1,75 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 1 1,75 
Subtotaal  1 1,75 
Totaal 57 99,99 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Lovendegem –Brug Oost 
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MENDONK 30 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 2 0,12 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 7 0,41 
Kern met meerdere slagrichtingen 10 0,58 
Onbepaalde kern 16 0,93 
Subtotaal 35 2,03 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 6 0,35 
Kernrandafslag 10 0,58 
Subtotaal 16 0,93 
Afslagen 1011 58,71 
(Micro) klingen 224 13,01 
Brokstukken 205 11,91 
Kerfresten 8 0,47 
Werktuigen  223 12,95 
Totaal  1722 100,01 
Neolithische artefacten  10  

Figuur: inventaris lithisch materiaal Mendonk 30 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 2 0,90 
Dubbelschrabber 1 0,45 
Duimnagelschrabber 3 1,35 
Kielschrabber 3 1,35 
Getande schrabber 1 0,45 
Hoefschrabber 2 0,90 
Afslagschrabber 13 5,83 
Boordschrabber 3 1,35 
Kernschrabber  3 1,35 
Onbepaalde schrabber 8 3,59 
Subtotaal 39 17,49 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 1 0,45 
Afgeknotte afslag 7 3,14 
Geretoucheerde afslag 57 25,56 
Subtotaal 65 29,15 
Bekken en boren   
Bek 7 3,14 
Boor 1 0,45 
Subtotaal  8 3,59 
Stekers   
Steker op afknotting 1 0,45 
Stekerfragment 6 2,69 
Subtotaal 7 3,14 
Varia   
Pièce esquillée 1 0,45 
Getand werktuig 3 1,35 
Subtotaal  4 1,79 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Afgeknotte (micro)kling 3 1,35 
(Micro)kling met regelmatige retouches 30 13,45 
Enkel gekerfde (micro)kling 6 2,69 
Subtotaal 39 17,49 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Schuin afgeknotte spits 11 4,93 
Spits met 1 afgestompte boord 5 2,24 
Spits met 2 afgestompte boorden 2 0,90 
Subtotaal 18 8,07 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord 4 1,79 
Subtotaal  4 1,79 
Driehoeken   
Gelijkbenige driehoek 2 0,90 
Lange ongelijkbenige driehoek 14 6,28 
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Subtotaal  16 7,18 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 2 0,90 
Subtotaal  2 0,90 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Spits met geretoucheerde basis 9 4,04 
Subtotaal 9 4,04 
Trapezia   
Trapezium met schuine basis 1 0,45 
Subtotaal  1 0,45 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald type 11 4,93 
Subtotaal 11 4,93 
Totaal 223 100,01 
Neolithische artefacten 10  

Figuur: inventaris van de werktuigen van Mendonk 30 
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SINAAI –EINDEKEN 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 8 1,09 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 1 0,14 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 4 0,55 
Kern met meerdere slagrichtingen 1 0,14 
Kern op afslag 1 0,14 
Kernfragment 4 0,55 
Subtotaal 19 2,60 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 2 0,27 
Kernrandafslag  1 0,14 
Subtotaal 3 0,41 
Afslagen 537 73,46 
(Micro) klingen 121 16,55 
Kloppers 1 0,14 
Werktuigen 50 6,84 
Totaal  731 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Sinaai –Eindeken 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 1 2,00 
Dubbelschrabber 1 2,00 
Cirkel – of ovaalschrabber 3 6,00 
Eenvoudige afslagschrabber 7 14,00 
Geretoucheerde afslagschrabber 3 6,00 
Fragment 3 6,00 
Subtotaal 18 36,00 
Geretoucheerde afslagen   
Afgeknotte afslag 1 2,00 
Geretoucheerde afslag 3 6,00 
Subtotaal 4 8,00 
Boor/ruimer/bek   
Boor 1 2,00 
Ruimer 1 2,00 
Bek  1 2,00 
Subtotaal 3 6,00 
Varia   
Pièce esquillée 2 4,00 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Dwars afgeknotte (micro)kling 1 2,00 
(Micro)kling met regelmatige retouches 1 2,00 
(Micro)kling gebroken in een kerf 1 2,00 
Subtotaal 3 6,00 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 1 2,00 
Spits met één afgestompte boord 1 2,00 
Subtotaal 2 4,00 
Tweepuntige microlieten   
Atypisch segment 2 4,00 
Subtotaal  2 4,00 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord (+fragment) 1 2,00 
Subtotaal 1 2,00 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 2 4,00 
Subtotaal  2 4,00 
Trapezia    
BK –achtige spits 1 2,00 
Subtotaal 1 2,00 
Onbepaalde microlieten 3 6,00 
Onbepaald werktuigfragment 8 16,00 
Montbani –klingen 1 2,00 
Totaal 50 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Sinaai –Eindeken 
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SINT –KRUIS –WINKEL –WINKELWARANDE 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 8 0,98 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 2 0,25 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 1 0,12 
Kern met meerdere slagrichtingen 10 1,23 
Subtotaal 21 2,58 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 10 1,23 
Kernrandafslag 6 0,74 
Kerntablet 1 0,12 
Kernflankafslag 4 0,49 
Subtotaal 21 2,58 
Afslagen 458 56,20 
(Micro) klingen 258 31,66 
Kloppers 3 0,37 
Stekerafslagen 4 0,49 
Kerfresten 6 0,74 
Werktuigen 44 5,40 
Totaal  815 100,02 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Sint –Kruis –Winkel –Winkelwarande 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 2 4,55 
Getande schrabber 1 2,27 
Eenvoudige afslagschrabber 4 9,09 
Subtotaal 7 15,91 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 1 2,27 
Geretoucheerde afslag 3 6,82 
Subtotaal 4 9,09 
Boor/ruimer/bek   
Bek 1 2,27 
Subtotaal 1 2,27 
Stekers    
Steker op afknotting 2 4,55 
Subtotaal  2 4,55 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Concaaf afgeknotte (micro)kling 2 4,55 
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 4,55 
(Micro)kling met regelmatige retouches 1 2,27 
(Micro)kling met afgestompte boord 1 2,27 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 2,27 
Enkel gekerfde (micro)kling 1 2,27 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 2 4,55 
(Micro)kling gebroken in een kerf 1 2,27 
Subtotaal 11 25,00 
Spitsen met afgestompte boord   
Creswellspits 1 2,27 
Subtotaal  1 2,27 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 3 6,82 
Trapezoïdale spits 1 2,27 
Spits met één afgestompte boord 1 2,27 
Subtotaal 5 11,36 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 1 2,27 
Subtotaal  1 2,27 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basis 1 2,27 
Spits met convex geretoucheerde basis 1 2,27 
Spits met schuin geretoucheerde basis 1 2,27 
Subtotaal 3 6,82 
Trapezia   
Trapezium met schuine basis 3 6,82 
Subtotaal 3 6,82 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 3 6,82 
Subtotaal  3 6,82 
Montbani –klingen 3 6,82 
Totaal 44 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Sint –Kruis –Winkel –Winkelwarande 
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URSEL –WAGENMAKERSBEEK 1 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 40 1,83 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 42 1,92 
Kern met meerdere slagrichtingen 39 1,79 
Schijfvormige kern 14 0,64 
Onregelmatige kern 30 1,37 
Onbepaald kernfragment 191 8,75 
Subtotaal 356 16,31 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 12 0,55 
Kernflankafslag 18 0,83 
Subtotaal 30 1,37 
Afslagen 879 40,27 
(Micro) klingen 99 4,54 
Brokstukken 696 31,88 
Kerfresten 1 0,05 
Werktuigen 122 5,59 
Totaal  2183 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Ursel –Wagenmakersbeek 1 
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Type N % 
Schrabbers   
Lange klingschrabber 1 0,82 
Verkorte klingschrabber 9 7,38 
Dubbelschrabber 1 0,82 
Kleine schrabber 5 4,10 
Cirkel- of ovaalschrabber 10 8,20 
Spitsboogschrabber 6 4,92 
Getande schrabber 1 0,82 
Eenvoudige afslagschrabber 34 27,87 
Kernschrabber 3 2,46 
Fragment 26 21,31 
Subtotaal 96 78,69 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 7 5,74 
Afgestompte afslag 1 0,82 
Subtotaal 8 6,56 
Boor/ruimer/bek   
Ruimer 1 0,82 
Subtotaal 1 0,82 
Stekers    
Meervoudige steker 1 0,82 
Subtotaal  1 0,82 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Microkling met atypisch afgestompte boord 1 0,82 
Mes met afgestompte rug 1 0,82 
Subtotaal 2 1,64 
Microlieten   
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 5 4,10 
Subtotaal  5 4,10 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basis 1 0,82 
Subtotaal 1 0,82 
Trapezia   
Kort rechthoekig trapezium 1 0,82 
Belloyspits 1 0,82 
Subtotaal 2 1,64 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald type 5 4,10 
Subtotaal  5 4,10 
Montbani –klingen 1 0,82 
Totaal 122 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Ursel –Wagenmakersbeek 1 
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URSEL –WAGENMAKERSBEEK 2 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 32 3,97 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 26 3,23 
Kern met meerdere slagrichtingen 15 1,86 
Schijfvormige kern 6 0,74 
Onregelmatige kern 7 0,87 
Onbepaald kernfragment 78 9,68 
Subtotaal 164 20,35 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 11 1,37 
Kernflankafslag 14 1,74 
Subtotaal 25 3,10 
Afslagen 312 38,71 
(Micro) klingen 46 5,71 
Brokstukken 236 29,28 
Werktuigen 23 2,85 
Totaal  806 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Ursel –Wagenmakersbeek 2 
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Type N % 
Schrabbers   
Lange klingschrabber 1 4,35 
Kleine schrabber 2 8,70 
Eenvoudige afslagschrabber 5 21,74 
Kernschrabber 1 4,35 
Kielschrabber  1 4,35 
Fragment 3 13,04 
Subtotaal 13 56,52 
Geretoucheerde afslagen   
Afgestompte afslag 1 4,35 
Subtotaal 1 4,35 
Stekers    
Steker op afknotting 3 13,04 
Subtotaal  3 13,04 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Concaaf afgeknotte (micro)kling 1 4,35 
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 8,70 
Geretoucheerde (micro)kling 1 4,35 
(micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 4,35 
Subtotaal 5 21,74 
Onbepaald werktuigfragment 1 4,35 
Totaal 23 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Ursel –Wagenmakersbeek 2 
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URSEL –WAGENMAKERSBEEK 3 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 18 3,23 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 24 4,31 
Kern met meerdere slagrichtingen 20 3,59 
Schijfvormige kern 3 0,54 
Onregelmatige kern 9 1,62 
Onbepaald kernfragment 45 8,08 
Subtotaal 119 21,37 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 2 0,36 
Kernflankafslag 7 1,26 
Subtotaal 9 1,62 
Afslagen 254 45,60 
(Micro) klingen 21 3,77 
Brokstukken 133 23,88 
Kloppers 2 0,36 
Werktuigen 19 3,41 
Totaal  557 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Ursel –Wagenmakersbeek 3 
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Type N % 
Schrabbers   
Korte klingschrabber 1 5,26 
Cirkel- of ovaalschrabber 2 10,53 
Getande schrabber 1 5,26 
Eenvoudige afslagschrabber 5 26,32 
Fragment 1 5,26 
Subtotaal 10 52,63 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 2 10,53 
Subtotaal 2 10,53 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Schuin afgeknotte microkling 1 5,26 
Subtotaal 1 5,26 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met één afgestompte boord 1 5,26 
Subtotaal 1 5,26 
Tweepuntige microlieten   
Typisch segment 1 5,26 
Atypisch segment 1 5,26 
Subtotaal 2 10,53 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 1 5,26 
Subtotaal  1 5,26 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 5,26 
Tardenoisspits met ventrale basis 1 5,26 
Subtotaal 2 10,53 
Totaal 19 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Ursel –Wagenmakersbeek 3 
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WACHTEBEKE –OVERSLAGDIJK 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 4 0,65 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 3 0,48 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,48 
Kern met meerdere slagrichtingen 1 0,16 
Subtotaal 11 1,77 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 12 1,94 
Kernrandafslag 8 1,29 
Kernflankafslag 2 0,32 
Subtotaal 22 3,55 
Afslagen 286 46,13 
(Micro) klingen 248 40,00 
Stekerafslagen 2 0,32 
Kerfresten 5 0,81 
Werktuigen 46 7,42 
Totaal  620 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Wachtebeke –Overslagdijk 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 3 6,52 
Subtotaal 3 6,52 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 2 4,35 
Subtotaal 2 4,35 
Stekers    
Tweeslaghoeksteker 3 6,52 
Tweeslagmiddensteker 2 4,35 
Meervoudige steker 2 4,35 
Steker op breuk 6 13,04 
Steker op afknotting 9 19,57 
Atypische steker 1 2,17 
Subtotaal  23 50,00 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 4,35 
(Micro)kling met distale retouches 1 2,17 
(Micro)kling met regelmatige retouches 2 4,35 
(Micro)kling met afgestompte boord 3 6,52 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 2 4,35 
Subtotaal 10 21,74 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 5 10,87 
Subtotaal 5 10,87 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basis 1 2,17 
Subtotaal 1 2,17 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 2 4,35 
Subtotaal  2 4,35 
Totaal 46 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Wachtebeke –Overslagdijk 
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LEMBEKE –SINGEL 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 15 1,91 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 7 0,89 
Kern met meerdere slagrichtingen 25 3,18 
Subtotaal 47 5,97 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 4 0,51 
Kerntablet 1 0,13 
Kernrandafslag 16 2,03 
Subtotaal 21 2,67 
Afslagen 492 62,52 
(Micro) klingen   
Volledig  78 9,91 
Proximaal  58 7,37 
Mediaal 17 2,16 
Distaal  34 4,32 
Subtotaal  187 23,76 
Artefact met gebruiksretouches 1 0,13 
Werktuigen 39 4,96 
Totaal  787 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Lembeke –Singel 
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Type N % 
Schrabbers   
Duimnagelschrabber 2 5,13 
Eenvoudige afslagschrabber 14 35,90 
Andere 1 2,56 
Boordschrabber 1 2,56 
Subtotaal 18 46,15 
Boor/ruimer/bek   
Boor 3 7,69 
Subtotaal 3 7,69 
Stekers    
Atypische steker 3 7,69 
Subtotaal  3 7,69 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Geretoucheerde (micro)kling 2 5,13 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 2,56 
Subtotaal 3 7,69 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 1 2,56 
Spits met één afgestompte boord 3 7,69 
Subtotaal 4 10,26 
Microklingen met afgestompte boord   
Microkling met afgestompte boord (fragment) 2 5,13 
Microkling met afgestompte boord en afknotting  1 2,56 
Subtotaal 3 7,69 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits (fragment) 1 2,56 
Subtotaal  1 2,56 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 4 10,26 
Subtotaal  4 10,26 
Totaal 39 99,99 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Lembeke –Singel 
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SINAAI –EINDE 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 9 1,47 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 2 0,33 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 4 0,65 
Kern met meerdere slagrichtingen 7 1,14 
Subtotaal 22 3,58 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 11 1,79 
Kernrandafslag 5 0,81 
Kernflankafslag 2 0,33 
Subtotaal 18 2,93 
Afslagen 341 55,54 
(Micro) klingen 184 29,97 
Kloppers 4 0,65 
Stekerafslagen 2 0,33 
Kerfresten 1 0,16 
Werktuigen 42 6,84 
Totaal  614 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Sinaai –Einde 
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Type N % 
Schrabbers   
Getande schrabber 2 4,76 
Eenvoudige afslagschrabber 7 16,67 
Geretoucheerde afslagschrabber 1 2,38 
Subtotaal 10 23,81 
Geretoucheerde afslagen   
Geretoucheerde afslag 9 21,43 
Subtotaal 9 21,43 
Boor/ruimer/bek   
Bek 1 2,38 
Ruimer 1 2,38 
Subtotaal 2 4,76 
Stekers    
Meervoudige steker 1 2,38 
Steker op breuk 1 2,38 
Steker op afknotting 1 2,38 
Subtotaal  3 7,14 
Geretoucheerde (micro)klingen   
(Micro)kling met regelmatige retouches 2 4,76 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 2,38 
Enkel gekerfde (micro)kling 2 4,76 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 1 2,38 
Subtotaal 6 14,29 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 5 11,91 
Spits met één afgestompte boord 2 4,76 
Subtotaal 7 16,67 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 1 2,38 
Lange ongelijkbenige driehoek 1 2,38 
Subtotaal  2 4,76 
Microlieten met vlakke retouches   
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 1 2,38 
Subtotaal  1 2,38 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 2,38 
Subtotaal 1 2,38 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 1 2,38 
Subtotaal  1 2,38 
Totaal 42 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Sinaai –Einde 
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KEMZEKE –MOORTELBEEK II 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 11 1,72 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 2 0,31 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 1 0,16 
Kern met meerdere slagrichtingen 8 1,25 
Subtotaal 22 3,44 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 5 0,78 
Kernrandafslag 3 0,47 
Subtotaal 8 1,25 
Afslagen 335 52,43 
(Micro) klingen 209 32,71 
Stekerafslagen 1 0,16 
Kerfresten 12 1,88 
Werktuigen 52 8,14 
Totaal  639 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Kemzeke –Moortelbeek II 



 91 

 
Type N % 
Schrabbers   
Dubbelschrabber 2 3,85 
Getande schrabber 1 1,92 
Eenvoudige afslagschrabber 10 19,23 
Subtotaal 13 25,00 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 2 3,85 
Afgeknotte afslag 2 3,85 
Geretoucheerde afslag 3 5,77 
Subtotaal 7 13,46 
Boor/ruimer/bek   
Boor 2 3,85 
Bek 1 1,92 
Subtotaal 3 5,77 
Stekers    
Tweeslaghoeksteker 1 1,92 
Subtotaal  1 1,92 
Geretoucheerde (micro)klingen   
(Micro)kling met distale retouches 1 1,92 
(Micro)kling met regelmatige retouches 1 1,92 
Enkel gekerfde (micro)kling 1 1,92 
(Micro)kling gebroken in een kerf 1 1,92 
Subtotaal 4 7,69 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 3 5,77 
Subtotaal 3 5,77 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord (+fragment) 5 9,62 
Subtotaal 5 9,62 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 2 3,85 
Driehoek met vlakke retouches 3 5,77 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 4 7,69 
Subtotaal  9 17,31 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basis 3 5,77 
Tardenoisspits met bifaciale basis 1 1,92 
Subtotaal 4 7,69 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 3 5,77 
Subtotaal  3 5,77 
Totaal 52 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Kemzeke –Moortelbeek II 
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WACHTEBEKE –OUDENBURGSE SLUIS 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 12 1,54 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 4 0,51 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 1 0,13 
Kern met meerdere slagrichtingen 4 0,51 
Subtotaal 21 2,69 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 7 0,90 
Kernrandafslag 2 0,26 
Kerntablet 1 0,13 
Kernflankafslag 4 0,51 
Subtotaal 14 1,80 
Afslagen 435 55,78 
(Micro) klingen 254 32,56 
Kloppers 2 0,26 
Kerfresten 4 0,51 
Werktuigen 50 6,41 
Totaal  780 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Wachtebeke –Oudenburgse Sluis 
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Type N % 
Schrabbers   
Getande schrabber 3 6,00 
Eenvoudige afslagschrabber 10 20,00 
Geretoucheerde schrabber 2 4,00 
Boordschrabber 2 4,00 
Subtotaal 17 34,00 
Geretoucheerde afslagen   
Afgeknotte afslag 1 2,00 
Geretoucheerde afslag 3 6,00 
Subtotaal 4 8,00 
Boor/ruimer/bek   
Bek 2 4,00 
Stekers    
Tweeslaghoeksteker 1 2,00 
Meervoudige steker 1 2,00 
Subtotaal  2 4,00 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Dwars afgeknotte (micro)kling 1 2,00 
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 4,00 
(Micro)kling met distale retouches 1 2,00 
(Micro)kling met regelmatige retouches 3 6,00 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 2 4,00 
Enkel gekerfde microkling 2 4,00 
(Micro)kling gebroken in een kerf 1 2,00 
Subtotaal 12 24,00 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 2 4,00 
Subtotaal 2 4,00 
Driehoeken   
Gelijkbenige driehoek 1 2,00 
Ongelijkbenige driehoek 1 2,00 
Subtotaal  2 4,00 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 4 8,00 
Driehoek met vlakke retouches 1 2,00 
Subtotaal  5 10,00 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 2,00 
Subtotaal 1 2,00 
Trapezia   
Belloyspits 1 2,00 
Subtotaal  1 2,00 
Onbepaalde microlieten 2 4,00 
Totaal 50 100,00 
Figuur: inventaris van de werktuigen van Wachtebeke –Oudenburgse Sluis  
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AALTER –STRATEM 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 5 0,15 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 3 0,09 
Kern met meerdere slagrichtingen 52 1,57 
Kernfragmenten  12 0,36 
Subtotaal 72 2,17 
Verfrissingmateriaal   
Kerntablet 4 0,12 
Kernrandkling 11 0,33 
Subtotaal 15 0,45 
Afslagen   
> 4cm  79 2,38 
4 -2cm 610 18,40 
2 -1cm 720 21,71 
< 1cm 167 5,04 
Subtotaal  1576 47,53 
(Micro) klingen   
Volledige (micro)kling 27 0,81 
Proximaal 262 7,90 
Mediaal 154 4,64 
Distaal 67 2,02 
Subtotaal 510 15,38 
Kerfresten  82 2,47 
Klopperfragmenten 13 0,39 
Brokstukken 191 5,76 
Verbrande artefacten 740 22,32 
Werktuigen  117 3,53 
Totaal  3316 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Aalter –Stratem 
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Type N % 
Schrabbers   
Gebroken (verkorte) klingschrabber 7 5,98 
Enkelvoudige afslagschrabber 13 11,11 
Cirkelvormige schrabber 1 0,86 
Duimnagelschrabber 3 2,56 
Ander afslagschrabber 3 2,56 
Kielschrabber 4 3,42 
Getande schrabber 2 1,71 
Fragmenten  2 1,71 
Subtotaal 35 29,92 
Geretoucheerde afslagen   
Dikke afgeknotte afslag 1 0,86 
Dikke geretoucheerde afslag 2 1,71 
Dunne afgeknotte afslag 2 1,71 
Dunne geretoucheerde afslag 5 4,27 
Subtotaal 10 8,55 
Boren 2 1,71 
Geretoucheerde klingen   
Dwars afgeknotte kling 1 0,86 
Schuin afgeknotte kling 14 11,97 
Subtotaal  15 12,82 
Montbani –klingen   
Enkelvoudig gekerfde Montbani –kling 5 4,27 
Montbani –kling met tweezijdige kerf 1 0,86 
Montbani –kling met eenzijdige retouche 4 3,42 
Montbani –kling met wisselende retouche 1 0,86 
Montbani –kling met tweezijdige retouche 4 3,42 
Subtotaal 15 12,82 
Microlieten   
Microklingen met afgestompte boord   
Fragmenten van microklingen met afgestompte boord 2 1,71 
Subtotaal 2 1,71 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 1 0,86 
Subtotaal 1 0,86 
Microlieten met dekkende retouches   
Maretakspits 1 0,86 
Subtotaal  1 0,86 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Lange driehoekspits met schuine basis + ventrale retouche 2 1,71 
Lange driehoekspits met rechte basis en ventrale retouche 1 0,86 
Subtotaal 3 2,56 
Danubiaan –spitsen   
Spits van het Danubiaan –type 1 0,86 
Subtotaal  1 0,86 
Trapezia   
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Kort schuin trapezium 4 3,42 
Lang schuin trapezium 12 10,26 
Kort rechthoekig trapezium 2 1,71 
Vielle –trapezium 7 5,98 
Kort asymmetrisch trapezium 4 3,42 
Lang asymmetrisch trapezium 2 1,71 
Kort symmetrisch trapezium 1 0,86 
Subtotaal 32 27,35 
Totaal 117 100,02 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Aalter –Stratem 
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DAKNAM –WERKSTEDE I 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 21 0,89 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 9 0,38 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,13 
Kern met meerdere slagrichtingen 4 0,17 
Kern op afslag 2 0,09 
Knol met beginnende debitage 1 0,04 
Kernfragment 8 0,34 
Subtotaal 48 2,04 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 9 0,38 
Kernrandafslag 18 0,77 
Kerntablet 1 0,04 
Kernflankafslag 1 0,04 
Subtotaal 29 1,23 
Afslagen 1588 67,52 
(Micro) klingen 353 15,01 
Brokstukken 110 4,68 
Kloppers 6 0,26 
Stekerafslagen 1 0,04 
Kerfresten 22 0,94 
Werktuigen 195 8,29 
Totaal  2352 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Daknam –Werkstede I 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber  3 1,54 
Dubbelschrabber 1 0,51 
Getande schrabber 1 0,51 
Cirkel- of ovaalschrabber 3 1,54 
Eenvoudige afslagschrabber 4 2,05 
Geretoucheerde afslagschrabber 8 4,10 
Fragment 15 7,69 
Subtotaal 35 17,95 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 4 2,05 
Afgeknotte afslag 5 2,56 
Geretoucheerde afslag 22 11,28 
Subtotaal 31 15,90 
Boor/ruimer/bek   
Boor 8 4,10 
Ruimer 1 0,51 
Dubbele boor 1 0,51 
Subtotaal 10 5,13 
Stekers    
Tweeslaghoeksteker 1 0,51 
Tweeslagmiddensteker 1 0,51 
Steker op afknotting 2 1,03 
Meervoudige steker 1 0,51 
Atypische steker 1 0,51 
Subtotaal  6 3,08 
Varia   
Pièce esquillée 5 2,56 
Vorstafslag met retouches 1 0,51 
Onbepaald werktuig 2 1,03 
Onbepaald werktuigfragment 41 21,03 
Subtotaal  49 25,13 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Dwars afgeknotte (micro)kling 2 1,03 
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 1,03 
(Micro)kling met distale retouches 7 3,59 
(Micro)kling met retouches 18 9,23 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 4 2,05 
(Micro)kling gebroken in een kerf 3 1,54 
Subtotaal 36 18,46 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met één afgestompte boord 2 1,03 
Subtotaal 2 1,03 
Tweepuntige microlieten   
Symmetrisch segment 1 0,51 
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Subtotaal  1 0,51 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord  1 0,51 
Subtotaal 1 0,51 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 2 1,03 
Subtotaal  2 1,03 
Microlieten met vlakke retouches   
Driehoek met vlakke retouches 1 0,51 
Onafgewerkte spits met vlakke retouches 2 1,03 
Subtotaal  3 1,54 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basisretouche 1 0,51 
Tardenoisspits met ventrale basisretouche 1 0,51 
Tardenoisspits met bifaciale basisterouche 1 0,51 
Spits met schuin geretoucheerde basis 1 0,51 
Subtotaal 4 2,05 
Trapezia   
Rechthoekig trapezium 4 2,05 
Trapezium met schuine basis 3 1,54 
Asymmetrisch trapezium 1 0,51 
Subtotaal  8 4,10 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 7 3,59 
Subtotaal  7 3,59 
Totaal 195 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Daknam –Werkstede I 
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SINT –KRUIS –WINKEL –SPANJEVEER 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 65 1,66 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 13 0,33 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 9 0,23 
Kern met meerdere slagrichtingen 19 0,48 
Onbepaald kern 1 0,03 
Subtotaal 107 2,73 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 40 1,02 
Kernrandafslag 16 0,41 
Kerntablet 4 0,10 
Kernflankafslag 6 0,15 
Subtotaal 66 1,68 
Afslagen 1908 48,60 
(Micro) klingen 1490 37,95 
Kloppers 1 0,03 
Stekerafslagen 4 0,10 
Kerfresten 74 1,89 
Werktuigen 276 7,03 
Totaal  3926 100,01 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 12 4,35 
Dubbelschrabber 4 1,45 
Spitsboogschrabber 1 0,36 
Getande schrabber 6 2,17 
Eenvoudige afslagschrabber 50 18,12 
Geretoucheerde afslagschrabber 8 2,90 
Boordschrabber 3 1,09 
Subtotaal 84 30,44 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 1 0,36 
Gekerfde afslag 1 0,36 
Afgeknotte afslag 3 1,09 
Geretoucheerde afslag 15 5,44 
Subtotaal 20 7,25 
Boor/ruimer/bek   
Bek 1 0,36 
Boor  2 0,73 
Subtotaal 3 1,09 
Stekers    
Tweeslaghoeksteker 3 1,09 
Steker op breuk 1 0,36 
Subtotaal  4 1,45 
Varia   
Pièce esquillée 2 0,73 
Subtotaal  2 0,73 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Concaaf afgeknotte (micro)kling 1 0,36 
Dwars afgeknotte (micro)kling 4 1,45 
Schuin afgeknotte (micro)kling 9 3,26 
(Micro)kling met distale retouches 4 1,45 
(Micro)kling met regelmatige retouches 5 1,81 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 0,36 
Enkel gekerfde (micro)kling 3 1,09 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 8 2,90 
(Micro)kling gebroken in een kerf 3 1,09 
Subtotaal 38 13,77 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 24 8,70 
Spits met één afgestompte boord 4 1,45 
Spits met twee afgestompte boorden 1 0,36 
Subtotaal 29 10,51 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord (+fragment) 1 0,36 
Subtotaal 1 0,36 
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Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 3 1,09 
Subtotaal  3 1,09 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 1 0,36 
Driehoek met vlakke retouches 1 0,36 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 1 0,36 
Spits met schuine basis en vlakke retouches 2 0,73 
Subtotaal  5 1,81 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basisretouche 1 0,36 
Spits met convex geretoucheerde basis 1 0,36 
Spits met schuin geretoucheerde basis 1 0,36 
Subtotaal 3 1,09 
Trapezia   
Symmetrisch trapezium 8 2,90 
Trapezium met schuine basis 3 1,09 
Asymmetrisch trapezium 12 4,35 
Belloyspits 10 3,62 
Subtotaal  33 11,96 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 30 10,87 
Subtotaal  30 10,87 
Montbani –klingen 21 7,61 
Totaal 276 100,03 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer 
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STEKENE –HAZENHOEK 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 24 2,52 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 6 0,63 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 4 0,42 
Kern met meerdere slagrichtingen 9 0,95 
Subtotaal 43 4,52 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 15 1,58 
Kernrandafslag 6 0,63 
Kerntablet 3 0,32 
Kernflankafslag 5 0,53 
Subtotaal 29 3,05 
Afslagen 463 48,64 
(Micro) klingen 351 36,87 
Kerfresten 5 0,53 
Werktuigen 61 6,41 
Totaal  952 100,02 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Stekene –Hazenhoek 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 1 1,64 
Eenvoudige afslagschrabber 10 16,39 
Geretoucheerde afslagschrabber 4 6,56 
Subtotaal 15 24,59 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 3 4,92 
Gekerfde afslag 1 1,64 
Afgeknotte afslag 1 1,64 
Geretoucheerde afslag 7 11,48 
Subtotaal 12 19,67 
Stekers    
Meervoudige steker 1 1,64 
Steker op afknotting 1 1,64 
Subtotaal  2 3,28 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Concaaf afgeknotte (micro)kling 1 1,64 
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 3,28 
(Micro)kling met distale retouches 1 1,64 
(Micro)kling met regelmatige retouches 4 6,56 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 1 1,64 
Subtotaal 9 14,75 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 5 8,20 
Subtotaal 5 8,20 
Microklingen met afgestompte boord   
Smalle microkling met afgestompte boord (+fragment) 1 1,64 
Subtotaal 1 1,64 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 1 1,64 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 1 1,64 
Spits met schuine basis en vlakke retouches 1 1,64 
Subtotaal  3 4,92 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 1,64 
Tardenoisspits met ventrale basis 3 4,92 
Subtotaal 4 6,56 
Trapezia   
Symmetrisch trapezium 1 1,64 
Rechthoekig trapezium 1 1,64 
Subtotaal 2 3,28 
Onbepaalde microlieten 4 6,56 
Montbani –klingen 4 6,56 
Totaal 61 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Stekene –Hazenhoek 
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STEKENE –MOLENBERG 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 15 1,06 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 5 0,35 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,21 
Kern met meerdere slagrichtingen 9 0,63 
Subtotaal 32 2,25 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 8 0,56 
Kernrandafslag 13 0,92 
Kerntablet 1 0,07 
Kernflankafslag 4 0,28 
Subtotaal 26 1,83 
Afslagen 652 45,92 
(Micro) klingen 586 41,27 
Kloppers 2 0,14 
Kerfresten 25 1,76 
Werktuigen 97 6,83 
Totaal  1420 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Stekene –Molenberg 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 4 4,12 
Spitsboogschrabber 1 1,03 
Eenvoudige afslagschrabber 7 7,22 
Geretoucheerde afslagschrabber 1 1,03 
Getande schrabber 1 1,03 
Subtotaal 14 14,43 
Geretoucheerde afslagen   
Afgeknotte afslag 3 3,09 
Geretoucheerde afslag 2 2,06 
Subtotaal 5 5,16 
Boor/ruimer/bek   
Boor 1 1,03 
Ruimer 2 2,06 
Bek 1 1,03 
Subtotaal 4 4,12 
Stekers    
Steker op afknotting 1 1,03 
Subtotaal  1 1,03 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Concaaf afgeknotte (micro)kling 1 1,03 
Schuin afgeknotte (micro)kling 3 3,09 
(Micro)kling met distale retouches 2 2,06 
(Micro)kling met regelmatige retouches 12 12,37 
Enkel gekerfde (micro)kling 3 3,09 
(Micro)kling gebroken in een kerf 1 1,03 
Subtotaal 22 22,68 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 5 5,16 
Subtotaal 5 5,16 
Driehoeken   
Ongelijkbenige driehoek 3 3,09 
Subtotaal  3 3,09 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 2 2,06 
Spits met afgeronde basis en ventrale retouches 1 1,03 
Subtotaal  3 3,09 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met directe basis 1 1,03 
Subtotaal 1 1,03 
Trapezia   
Symmetrisch trapezium 1 1,03 
Rechthoekig trapezium 8 8,25 
Trapezium met schuine basis 3 3,09 
Asymmetrisch trapezium 3 3,09 
Belloyspits 3 3,09 
Subtotaal 18 18,56 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 9 9,28 
Subtotaal  9 9,28 
Montbani –klingen 12 12,37 
Totaal 97 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Stekene –Molenberg 
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STEKENE –NOORDSCHEIDBEEK 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 9 1,28 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 5 0,71 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,43 
Kern met meerdere slagrichtingen 3 0,43 
Subtotaal 20 2,85 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 9 1,28 
Kernrandafslag 4 0,57 
Kerntablet 1 0,14 
Kernflankafslag 2 0,29 
Subtotaal 16 2,28 
Afslagen 275 39,17 
(Micro) klingen 325 46,30 
Kerfresten 9 1,28 
Werktuigen 57 8,12 
Totaal  702 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Stekene –Noordscheidbeek 
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Type N % 
Schrabbers   
Dubbelschrabber 1 1,75 
Eenvoudige afslagschrabber 8 14,04 
Geretoucheerde afslagschrabber 3 5,26 
Subtotaal 12 21,05 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 1 1,75 
Afgeknotte afslag 1 1,75 
Geretoucheerde afslag 2 3,51 
Subtotaal 4 7,02 
Stekers    
Steker op afknotting 1 1,75 
Dwarssteker 1 1,75 
Subtotaal  2 3,51 
Geretoucheerde (micro)klingen   
(Micro)kling met distale retouches 1 1,75 
(Micro)kling met regelmatige retouches 3 5,26 
(Micro)kling met afgestompte boord 2 3,51 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 1,75 
Enkel gekerfde (micro)kling 1 1,75 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 1 1,75 
Subtotaal 9 15,79 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 3 5,26 
Subtotaal 3 5,26 
Microlieten met vlakke retouches   
Maretakspits 2 3,51 
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 2 3,51 
Spits met schuine basis en vlakke retouches 1 1,75 
Subtotaal  5 8,77 
Trapezia   
Symmetrisch trapezium 1 1,75 
Rechthoekig trapezium 6 10,53 
Trapezium met concave basis 1 1,75 
Trapezium met schuine basis 6 10,53 
Asymmetrisch trapezium 1 1,75 
Subtotaal 15 26,32 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 1 1,75 
Subtotaal  1 1,75 
Montbani –klingen 6 10,53 
Totaal 57 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Stekene –Noordscheidbeek 
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WACHTEBEKE –LANGELEDE 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 15 2,26 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 5 0,75 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 4 0,60 
Kern met meerdere slagrichtingen 3 0,45 
Subtotaal 27 4,07 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 9 1,36 
Kernrandafslag 5 0,75 
Kernflankafslag 2 0,30 
Subtotaal 16 2,41 
Afslagen 350 52,71 
(Micro) klingen 228 34,34 
Kloppers 1 0,15 
Kerfresten 5 0,75 
Werktuigen 37 5,57 
Totaal  664 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Wachtebeke –Langelede 
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Type N % 
Schrabbers   
Spitsboogschrabber 1 2,70 
Eenvoudige afslagschrabber 9 24,32 
Kernschrabber 1 2,70 
Subtotaal 11 29,73 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 1 2,70 
Afgeknotte afslag 1 2,70 
Geretoucheerde afslag 2 5,41 
Subtotaal 4 10,81 
Boor/ruimer/bek   
Boor 1 2,70 
Bek  1 2,70 
Subtotaal 2 5,41 
Stekers    
Tweeslagmiddensteker 1 2,70 
Atypische steker 1 2,70 
Subtotaal  2 5,41 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 5,41 
(Micro)kling met regelmatige retouches 5 13,51 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 1 2,70 
Subtotaal 8 21,62 
Microlieten   
Trapezia   
Rechthoekig trapezium 2 5,41 
Trapezium met concave basis 1 2,70 
Atypisch trapezium 1 2,70 
Subtotaal  4 10,81 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 2 5,41 
Subtotaal  2 5,41 
Montbani –klingen 4 10,81 
Totaal 37 100,01 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Wachtebeke –Langelede 
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WACHTEBEKE –WALDERDONK 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 5 0,87 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 4 0,69 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 3 0,52 
Kern met meerdere slagrichtingen 3 0,52 
Subtotaal 15 2,60 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 7 1,22 
Kernrandafslag 1 0,17 
Kernflankafslag 2 0,35 
Subtotaal 10 1,74 
Afslagen 351 60,94 
(Micro) klingen 132 22,92 
Kloppers 3 0,52 
Stekerafslagen 1 0,17 
Kerfresten 3 0,52 
Werktuigen 61 10,59 
Totaal  576 100,00 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Wachtebeke –Walederdonk 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 2 3,28 
Cirkel- of ovaalschrabber 1 1,64 
Eenvoudige afslagschrabber 9 14,75 
Geretoucheerde afslagschrabber 3 4,92 
Boordschrabber 2 3,28 
Subtotaal 17 27,87 
Geretoucheerde afslagen   
Getande afslag 1 1,64 
Gekerfde afslag 1 1,64 
Afgeknotte afslag 1 1,64 
Geretoucheerde afslag 12 19,67 
Afgestompte afslag 1 1,64 
Subtotaal 16 26,23 
Boor 2 3,28 
Stekers    
Tweeslagmiddensteker 1 1,64 
Steker op breuk 1 1,64 
Steker op afknotting 2 3,28 
Subtotaal  4 6,56 
Varia   
Pièce émoussée 2 3,28 
Subtotaal  2 3,28 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Dwars afgeknotte (micro)kling 1 1,64 
(Micro)kling met regelmatige retouches 4 6,56 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 1,64 
(Micro)kling gebroken boven een kerf 1 1,64 
Subtotaal 7 11,48 
Microlieten   
Microlieten met vlakke retouches   
Spits met afgeronde basis en vlakke retouches 2 3,28 
Spits met schuine basis en vlakke retouches 3 4,92 
Subtotaal  5 8,20 
Spitsen met geretoucheerde basis   
Tardenoisspits met ventrale basis 1 1,64 
Spits met schuin geretoucheerde basis 1 1,64 
Subtotaal 2 3,28 
Trapezia   
Trapezium met schuine basis 1 1,64 
Asymmetrisch trapezium 1 1,64 
Subtotaal 2 3,28 
Onbepaalde microlieten 2 3,28 
Montbani –klingen 2 3,28 
Totaal 61 100,02 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Wachtebeke –Walderdonk 
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WACHTEBEKE –WARANDE 
 
 

Type N % 
Kernen   
Kern met één slagrichting 5 0,76 
Kern met twee tegengestelde slagrichtingen 3 0,45 
Kern met twee kruisende slagrichtingen 1 0,15 
Kern met meerdere slagrichtingen 2 0,30 
Subtotaal 11 1,66 
Verfrissingmateriaal   
Kernrandkling 8 1,21 
Kernrandafslag 7 1,06 
Kernflankafslag 1 0,15 
Subtotaal 16 2,42 
Afslagen 346 52,35 
(Micro) klingen 213 32,22 
Kloppers 1 0,15 
Stekerafslagen 2 0,30 
Kerfresten 16 2,42 
Werktuigen 56 8,47 
Totaal  661 99,99 

Figuur: inventaris lithisch materiaal Wachtebeke –Warande 
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Type N % 
Schrabbers   
Klingschrabber 2 3,57 
Dubbelschrabber 1 1,79 
Spitsboogschrabber 2 3,57 
Eenvoudige afslagschrabber 7 12,50 
Geretoucheerde afslagschrabber 4 7,14 
Subtotaal 16 28,57 
Geretoucheerde afslagen   
Gekerfde afslag 1 1,79 
Afgeknotte afslag 1 1,79 
Geretoucheerde afslag 2 3,57 
Subtotaal 4 7,14 
Boor/ruimer/bek   
Bek 1 1,79 
Subtotaal 1 1,79 
Stekers    
Tweeslaghoeksteker 1 1,79 
Tweeslagmiddensteker 1 1,79 
Steker op breuk 1 1,79 
Steker op afknotting 1 1,79 
Subtotaal  4 7,14 
Varia   
Pièce émoussée 1 1,79 
Combinatiewerktuig  1 1,79 
Subtotaal 2 3,57 
Geretoucheerde (micro)klingen   
Schuin afgeknotte (micro)kling 2 3,57 
(Micro)kling met distale retouches 1 1,79 
(Micro)kling met regelmatige retouches  5 8,93 
(Micro)kling met atypisch afgestompte boord 1 1,79 
(Micro)kling gebroken in een kerf 3 5,36 
Subtotaal 12 21,43 
Microlieten   
Spitsen met niet -geretoucheerde basis   
Spits met schuine afknotting 3 5,36 
Trapezoïdale spits 1 1,79 
Subtotaal 4 7,14 
Driehoeken   
Gelijkbenige driehoek 1 1,79 
Subtotaal  1 1,79 
Trapezia   
Rechthoekig trapezium 2 3,57 
Trapezium met concave basis 2 3,57 
Trapezium met schuine basis 1 1,79 
Asymmetrisch trapezium 1 1,79 
Belloyspits 1 1,79 
Dreuil –spits 1 1,79 
Subtotaal 8 14,29 
Onbepaalde microlieten   
Onbepaald fragment 2 3,57 
Subtotaal  2 3,57 
Montbani –klingen 2 3,57 
Totaal 56 100,00 

Figuur: inventaris van de werktuigen van Wachtebeke –Warande 
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1 INLEIDING 
 
1.1 Keuze van het onderzoeksterrein 
 
Na overleg met mijn promotor, Prof. Dr. P. Crombé, werd besloten een onderzoek te voeren 
naar (de reden achter) de typologische variatie binnen het Belgische Mesolithicum. Deze keuze 
werd ingegeven door mijn persoonlijke voorkeur voor deze periode in de geschiedenis, evenals 
de nood aan vernieuwd onderzoek naar een probleem, dat reeds sinds vele jaren vorsers bezig 
hield. Onderzoek betreffende de Mesolithische sites en de grote variatie binnen het algemene 
artefactenbestand en meer specifiek het werktuigenbestand werd in het verleden al door 
verscheidene vorsers ondernomen1

 

. De gehanteerde selectiecriteria waren vaak zeer strikt, 
waardoor slechts een heel beperkt aantal sites in aanmerking kwam voor een typologische 
analyse. Hoewel deze ‘rigide’ criteria zorgden voor een sterke kwalitatieve toename van het 
geanalyseerde sitebestand, werd snel duidelijk dat op deze manier geen grootschalig (op 
Belgisch niveau) onderzoek kon gevoerd worden. Daarom werd ervoor geopteerd om binnen 
deze scriptie de strenge criteria achterwege te laten en te trachten een typologische analyse te 
voeren op ‘minder ideale’ contexten, dat wil zeggen assemblages waarvan de homogeniteit 
vaak niet duidelijk is. Het biedt namelijk zeer interessante perspectieven om de diversiteit op 
grote schaal te analyseren. Bovendien boden nieuwe inzichten omtrent de variatie tevens een 
interessante stimulans om het onderzoek opnieuw uit te voeren.  

1.2 Vraagstelling 
 
De hoofddoelstelling van het onderzoek was erop gericht te achterhalen indien er een duidelijke 
variatie merkbaar was, in zowel de artefacten- als werktuigensamenstelling, tussen de 
verschillende Belgische, Mesolithische sites. Er werd ervoor geopteerd om eerst de opgegraven 
sites onderling te vergelijken en te achterhalen indien er een variabiliteit waarneembaar was 
binnen dezelfde periode en daarna tussen de periodes onderling (Vroeg –Midden –Laat). 
Vervolgens werden ook de oppervlaktesites met elkaar vergeleken. Daarna werd onderzocht 
indien er een verschil zichtbaar was tussen de oppervlaktesites en de (deels) opgegraven sites. 
Bij de opgegraven sites werd er zowel op inter- als op intrasite niveau gekeken. Ten slotte werd 
er ook aandacht besteed aan de mogelijke reden (chronologisch, functioneel, cultureel…) achter 
deze variatie.  
Daar de laatste jaren uitvoerig onderzoek gebeurde omtrent de typo –chronologie2, waardoor 
we tegenwoordig over een goed uitgewerkt chronologisch model beschikken en vermits 
omtrent de sociale en culturele patronen3

 

 reeds veel gepubliceerd was, werd besloten de focus 
te richten op een functionele verklaring voor de variabiliteit, meer bepaald in termen van 
nederzettingsstructuren en –patronen.  

                                                 
1 We verwijzen hierbij vooral naar het onderzoek van Crombé P. (Crombé P. 1998b), waarbij de sites aan een 
aantal zeer strikte selectiecriteria onderworpen werden, waardoor slechts 8 vindplaatsen werden weerhouden voor 
onderzoek. Voor een uitvoerig overzicht van de belangrijkste (etnografische en archeologische) modellen en hun 
beperkingen verwijzen we naar hoofdstuk II.  
2 We denken hierbij vooral aan de uitgewerkte typo –chronologie van P. Crombé (Crombé P. 1996; 1999). 
3 We denken in de eerste plaats aan het onderzoek van Gendel (Gendel P.A. 1990). 
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1.3 Algemeen 

1.3.1 Werkwijze  
 
De eerste stap in het onderzoek bestond eruit te komen tot een selectie van sites, die konden 
gebruikt worden voor de analyse. Via het doorzoeken van de volledige reeks van Helinium, 
Notae Praehistoricae, Archaeologia Belgica en de publicatie ‘Peuples chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre naturel’ van Cahen D. en Haesaerts P. (1984) –waarin een lijst 
wordt meegegeven van ontdekte Epi –Paleolithische en Mesolithische sites in België tot 1984 – 
ben ik gekomen tot een lijst (lijst 1, p. 6-9) van Mesolithische vindplaatsen in België.  
Deze lijst is allesbehalve exhaustief, maar vormt een interessant vertrekpunt voor een studie van 
het Mesolithicum. Bovendien zijn de voornaamste opgegraven Mesolithische sites opgenomen, 
evenals een belangrijke selectie van enkele Belgische oppervlaktesites.  
Aan de hand van deze lijst heb ik vervolgens een schifting doorgevoerd, op basis van de 
hieronder vermelde selectiecriteria, waarbij ik gekomen ben tot een selectie van 23 
oppervlaktesites (lijst 2, p 10) en 27 (deels) opgegraven sites (lijst 3, p 11). In totaal werden dus 
50 sites weerhouden, die zich het best verlenen tot de analyse binnen deze scriptie.  
Daarna ben ik overgegaan tot de systematische bespreking van de verscheidene sites. Hiervoor 
heb ik telkens, de voor mijn onderzoek, belangrijkste punten belicht. Ik heb ervoor geopteerd 
om de diverse besprekingen volgens een vast stramien (met bepaalde vastgestelde punten) te 
laten verlopen, om achteraf gemakkelijker tot vergelijkingen te komen. Voor de bespreking van 
de sites werd zoveel mogelijk informatie verzameld uit allerlei opgravingverslagen en 
onderzoeksrapporten. Hierbij werd telkens getracht de informatie uit verschillende bronnen 
samen te brengen om een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de site en de aanwezige 
artefacten. Tevens werd, in de mate dat dit voorhanden was, recente informatie gebruikt om op 
die manier een zo correct mogelijke statustoestand te krijgen van elke site.  
Per vindplaats heb ik tevens 2 tabellen toegevoegd, meer bepaald 1 tabel waarin de algemene 
artefactensamenstelling wordt weergegeven en 1 tabel, waarin het werktuigenbestand 
beschreven wordt (zie bijlage, p. 1-116). Om een gemakkelijke vergelijking tussen de 
vindplaatsen mogelijk te maken, heb ik bovendien de cijfergegevens van de diverse sites 
samengebracht in grafieken (bijlage, p. 121-150), naar gelang de periode (Vroeg, Midden en 
Laat Mesolithicum) en volgens het type site (oppervlaktesite of (deels) opgegraven vindplaats). 
Aan de hand van deze grafieken, evenals de uitvoerige etnografische en archeologische 
theorieën (beschreven in hoofdstuk II) ben ik ten slotte tot enkele conclusies gekomen, 
betreffende de variatie binnen het Belgische Mesolithicum. 
 

1.3.2 Selectiecriteria 
 
Voor de selectie van de 50 sites heb ik mij gebaseerd op volgende selectiecriteria: 
 

1. Sites, die in het kader van de vraagstelling binnen deze scriptie, onvoldoende 
gepubliceerd zijn, werden niet opgenomen. Dit houdt in dat sites, waarvan de 
beschikbare informatie omtrent de exacte aantallen artefacten niet of slechts gedeeltelijk 
vermeld is, buiten beschouwing werden gelaten. Hoewel sommige publicaties de 
percentages per type of klasse artefacten en werktuigen vermelden, werden ook deze 
sites niet opgenomen in de bespreking. Enkel sites waarvan de exacte aantallen per type 
artefact worden vermeld, zijn besproken. 

2. Enkele van de belangrijkste, volledig en gedeeltelijk, opgegraven sites zijn in deze 
scriptie opgenomen, ongeacht de aanwezige verstoringen. Van de gedeeltelijk 
opgegraven sites dient men rekening te houden met het feit dat de getrokken conclusies 
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gebaseerd zijn op onvolledige gegevens. Latere opgravingen zouden eventueel het beeld 
van de typologische samenstelling en daarbij horende interpretaties kunnen veranderen.  

3. Gezien het zeer grote aantal Mesolithische oppervlaktesites in België, diende een 
selectie te gebeuren om het aantal vindplaatsen enigszins in te perken. Daarom werd 
besloten alle oppervlaktesites, waarvan de hoeveelheid materiaal te beperkt is buiten 
beschouwing te laten. Om systematisch te kunnen werken werd de grens geplaatst op 
500 artefacten. De selectie van vindplaatsen met dergelijk (groot) aantal artefacten 
verzekert namelijk een meer correcte dateerbaarheid van de contexten/assemblages. De 
focus werd tevens gelegd op een specifieke regio, meer bepaald Zandig Vlaanderen. 
Deze keuze werd ingegeven door het feit dat de regio reeds uitvoerig onderzocht en 
geprospecteerd werd in het verleden, waardoor we beschikken over een groot aantal 
(recente en nauwkeurige) gegevens. Bovendien biedt het een interessant perspectief om 
sites met een soortgelijke topografische en landschappelijke positie met elkaar te 
vergelijken, daar we op deze manier hopen een beter beeld te krijgen van de 
nederzettingsystemen en –patronen, die de typologische samenstelling van de 
assemblages bepaalden.  

 

1.3.3 Problemen 
 
Tijdens het onderzoek ben ik gestuit op enkele hindernissen. Hoewel deze beperkingen slechts 
weinig invloed hebben gehad op de uiteindelijke uitkomst van de analyse, dienen ze wel 
vermeld te worden. 
Het belangrijkste probleem waar ik mee geconfronteerd werd, is de vaak gebrekkige publicatie 
van de gegevens. Dit uitte zich onder andere in de bespreking van het materiaal in de diverse 
onderzoeksrapporten. De moeilijkheid bij de vergelijkingen tussen de artefactensamenstelling 
van de verschillende sites lag voornamelijk in de graad van verfijning en onderverdeling, die in 
de rapporten gebruikt werd. Hoewel sommige rapporten zeer nauwkeurig zijn, zien we dat het 
merendeel van de verslagen slechts een oppervlakkige beschrijving en onderverdeling van het 
materiaal weergeeft. Daarom werd ervoor geopteerd om binnen deze scriptie enkel de grote 
categorieën artefacten en werktuigen met elkaar te vergelijken en de subgroepen niet te 
analyseren. Om toch een duidelijker beeld te krijgen van de specifieke samenstelling op de site 
werd, in de mate dat dit in het rapport vermeld werd, een meer nauwkeurige onderverdeling 
weergegeven tijdens de individuele sitebesprekingen (zie tabellen bijlage, p. 1 -116). 
Een bijkomstig probleem is dat de onderzoekers verschillende benamingen gebruikten voor de 
beschrijving van het materiaal. Dit leidt echter tot grote verwarring. Indien er binnen de 
publicaties werd verwezen naar het gebruik van een bepaalde typologische lijst, kon de 
betekenis van de benaming achterhaald worden. Het probleem is dat verschillende vorsers vaak 
niet verwijzen naar het gebruik van een bepaalde typologie en vaak ook geen definitie of uitleg 
geven over wat verstaan wordt onder een bepaalde benaming. Ik heb in de mate van het 
mogelijke getracht de zeer verschillende benamingen juist te interpreteren. Het is echter 
mogelijk dat, gezien mijn totnogtoe beperkte ervaring met typologie, er een aantal fouten 
opgetreden zijn. Dit zal wel beperkt gebleven zijn, waardoor het algemene beeld zeker niet 
vervormd is.  



 5 

Lijst van Mesolithische sites in België (lijst 1) 
 

1. Aalter – Stratem  
2. Abri de Chaveau  
3. Abri du Pape 
4. Ampsin (Amay)  
5. Andrimont –Trou du Blaireaux 
6. Anseremme –Abri du Grogneau 
7. Anseremme –Grotte Margaux 
8. Arendonk –Korhaan  
9. Arlon –Kleinebusch I  
10. Assebroek –Assebroekse Meersen  
11. Balen –Fabriek  
12. Balen –Wezel Station 
13. Barvaux  
14. Bocholt –Smeetshof  
15. Bogny –sur –Meuse “Les Beaux Sarts”  
16. Bois de Foresse 
17. Bonheiden –St Anna 
18. Bouillon  
19. Borlon  
20. Bornival –Petite Vienne 
21. Braine –L’ Alleud  
22. Brasschaat –Pidpa  
23. Brecht –Moordenaarsven 1 
24. Brecht –Moordenaarsven 2 
25. Brecht –Thomas Heyveld 
26. Brecht –Overbroek 1 
27. Busch Brandt 
28. Cornesse  
29. Daknam –Bormte  
30. Daknam – Eekwijk 
31. Daknam –Werkstede  
32. Deerlijk  
33. Dilsen –Dilserheide  
34. Dilsen –Kruisven  
35. Dilsen –Platte Lindenberg  
36. Dison  
37. Doel –Deurganckdok  
38. Dolembreux  
39. Donk –Oud Kerkhof 
40. Donk 
41. Eksaarde –Fondatie 
42. Ellezelles –Bruyère  
43. Engis –Grotte Schmerling 
44. Engis –Nouvelle Montagne 
45. Erbisoei  
46. Flémalle –Rouvroy  
47. Flobecq –Pottelberg  
48. Flönnes II 
49. Genk –Opglabbeker Zavel 
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50. Gent –Destelbergen – Eenbeekeinde  
51. Gent –Port Arthur 
52. Gent –Tweekerkenstraat 
53. Grognon 
54. Grotte du Coléoptère  
55. Grotte Walou  
56. Hamerenne  
57. Han –sur –Lesse  
58. Havelange  
59. Hechtel –Schaapshoorbrug  
60. Heinsch –Abri de la Pierre Celtique 
61. Helchteren –Sonnise Heide 2 
62. Hergenrath  
63. Hermalle sur Huy «  Hottine » 
64. Holsbeek –Boomkwekerij  
65. Holsbeek –Hof ter Winge  
66. Holsbeek –Marrant  
67. Holsbeek –Rotselaarse baan  
68. Hyon  
69. Jamioulx  
70. Jurbise  
71. Kelmis –Brenn Hag 
72. Kemmelberg 
73. Kemzeke –Moortelbeek  
74. Kerkhove  
75. Kruishoutem –Kerkakkers  
76. L’Abbeye de Stavelot 
77. La Boularde (St –Georges –sur –Meuse) 
78. Lambermont 
79. Lanklaar 
80. Lembeke –Ridders  
81. Lembeke –Singel  
82. Lembeke –Antwerpse Heirweg  
83. Les Mazures 
84. Leut  
85. Linkhout –Kampbergen  
86. Linkhout –Schulen  
87. Loenhout  
88. Lommel –Blokwaters  
89. Lommel –Gelderhorsten  
90. Lommel –Molse Nete 
91. Lommel –Vosvijvers 3 
92. Lommel –Werkplaatsen  
93. Lontzen  
94. Louveigné 
95. Lovendegem –Brug 
96. Luik –Place St Lambert  
97. Malonne –l’Abri du Petit Ri  
98. Mechelen –aan –de –Maas  
99. Meer –Meirberg  
100. Meer 5  
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101. Meer 6 
102. Meerdonk –Konijnepijpen 
103. Meerdonk –Krekeldijk  
104. Meeuwen –In den Damp 
105. Melsele –Hof ten Damme 
106. Mendonk 1 
107. Mery 
108. Moerbeke 
109. Mol –Achterdonk  
110. Mol –Wezel kerkhof 
111. Montaigle –Trou du Chêne 
112. Mont –Saint –Guibert  
113. Neerharen –De Kip  
114. Nevele 
115. Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin  
116. Oedelem – Maandagse  
117. Oeudeghien –Barbeyinfossé  
118. Oostwinkel –Mostmolen  
119. Opglabeek –Ruiterskuil  
120. Opgrimbie –De Zijp  
121. Opgrimbie –Onder de Berg 
122. Ottignies –Mousty  
123. Oudenaarde –Donk 1 
124. Oudenaarde –Donk 2 
125. Ourlaine 
126. Pepinster  
127. Petit Rechin  
128. Plainevaux –Roche aux Faucons  
129. Pommeroeul 
130. Quémanes 49  
131. Quenast – Bois du Chenoi 
132. Raeren  
133. Rebecq –Le Spinoi 
134. Remouchamps –Sougné A 
135. Remouchamps –Station Leduc 
136. Reuland  
137. Roche –à –Fépins 
138. Ronse –Muziekberg  
139. Sauvenière  
140. Schulen I -IV 
141. Seilles 
142. Sinaai –Leebrug 1 en 2 
143. Sinaai –Einde  
144. Sinaai –Eindeken  
145. Sint Gillis Waas –St –Gillisbroekpolder 
146. Sint Kruis Winkel –Spanjeveer 
147. Sint Kruis Winkel –Winkelwarande 
148. Sint Michiels/ Steenbrugge –Schietstand 
149. Somme –Leuze 
150. Stekene –Hazenhoek 
151. Stekene –Molenberg 
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152. Stekene –Noordscheidbeek  
153. Stevoort –Plumax  
154. Thier de Hodimont 
155. Tielrode –Hoge Akker 1 en 2  
156. Tilf  
157. Tohogne  
158. Tongeren –Elfde Novemberwal 
159. Treignes 
160. Trou’ Al wesse  
161. Trou Balleux  
162. Turnhout –Zwarte Heide  
163. Ukkel –Nekkersgat  
164. Ursel –t’ Konijntje  
165. Ursel –Wagenmakersbeek 1 -3  
166. Verrebroek –Ambachtelijke zone 
167. Verrebroek –Dok 
168. Verviers  
169. Vezin "Bois Deville" 
170. Vinderhoute –Molenbrug  
171. Vosselare 
172. Wachtebeke –Bovenhoek 
173. Wachtebeke –Kalve  
174. Wachtebeke –Kloosterbos 
175. Wachtebeke –Langelede 
176. Wachtebeke –Oostdonk 
177. Wachtebeke –Oudenburgse Sluis 
178. Wachtebeke –Overlede 
179. Wachtebeke –Overslagdijk 
180. Wachtebeke –Terwest 
181. Wachtebeke –T’ Mat 
182. Wachtebeke –Walderdonk 
183. Wachtebeke –Warande  
184. Walhorn 
185. Wansin 
186. Weelde –Eindegoorheide 1 en 2 
187. Weelde –Hoogeinds Voorhoods –Het brouwersgoor 
188. Weelde –Paardsdrank 1, 4 en 5 
189. Weelde –Ruilverkavelingsblok  
190. Weelde –Vliegveld 5 en 9 
191. Weelde –Voorheide  
192. Weelde –Wegmeerheide  
193. Weelde –Zandhoven 2 lot 1 
194. Wegnez  
195. Wodecq –Paradis 
196. Zele 
197. Zonhoven –De Holsteen 
198. Zonhoven –De Wijvenheide “Bolderdal” 
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Geselecteerde oppervlaktesites (lijst 2) 
 

1) Aalter –Stratem 
2) Daknam –Bormte 
3) Daknam –Werkstede 
4) Kemzeke –Moortelbeek 
5) Lembeke –Singel 
6) Lovendegem –Brug Oost 
7) Mendonk 30 
8) Sinaai –Einde 
9) Sinaai –Eindeken 
10) Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer 
11) Sint –Kruis –Winkel –Winkelwarande 
12) Stekene –Hazenhoek 
13) Stekene –Molenberg 
14) Stekene –Noordscheidbeek 
15) Ursel –Wagenmakersbeek 1 
16) Ursel –Wagenmakersbeek 2 
17) Ursel –Wagenmakersbeek 3 
18) Wachtebeke –Kloosterbos 
19) Wachtebeke –Langelede 
20) Wachtebeke –Oudenburgse Sluis 
21) Wachtebeke –Overslagdijk 
22) Wachtebeke –Walderdonk 
23) Wachtebeke –Warande 
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Geselecteerde (deels) opgegraven sites (lijst 3) 
 

1. Abri du Pape 
2. Brecht –Moordenaarsven 1 
3. Brecht –Moordenaarsven 2 
4. Brecht –Thomas Heyveld 
5. Dilsen –Dilserheide III 
6. Donk 
7. Donk –Oud Kerkhof 
8. Flobecq –Pottelberg 
9. Helchteren –Sonnisse Heide 2 
10. Hergenrath 
11. Kelmis –Brenn Hag 
12. Kruishoutem –Kerkakkers 
13. Neerharen –De Kip 
14. Oeudeghien –Barbeyinfossé  
15. Oostwinkel –Mostmolen 
16. Opglabeek –Ruiterskuil 
17. Opgrimbie –Onder de Berg 
18. Oudenaarde –Donk 1 
19. Oudenaarde –Donk 2 
20. Remouchamps –Station Leduc 
21. Schulen 
22. Ursel –t Konijntje 
23. Verrebroek –Ambachtelijke zone  
24. Verrebroek –Dok  
25. Vinderhoute –Molenbrug 
26. Weelde –Paardsdrank 
27. Zonhoven –De Wijvenheide –“Bolderdal” 
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1 ETNOGRAFISCHE EN ARCHEOLOGISCHE 
MODELLEN OMTRENT DE TYPOLOGISCHE 

VARIABILITEIT: DE FUNCTIONELE 
INTERPRETATIE 

 
1.1 Inleiding 
 
Zoals in hoofdstuk I aangehaald, werd er in het verleden reeds uitvoerig aandacht besteed aan 
de problematiek van de typologische variabiliteit binnen de diverse Noordwest –Europese 
contexten. Verscheidene vorsers4

In wat hieronder volgt, zullen we een overzicht geven van de voornaamste etnografische en 
archeologische theorieën en de belangrijkste resultaten, die hieruit voortvloeiden. Aan de hand 
van deze bevindingen hopen we het nodige theoretische kader te kunnen creëren, waaraan 
vervolgens de gegevens van de Belgische vindplaatsen kunnen gekoppeld worden. Bovendien 
hopen we om, zoveel jaar na datum, te kunnen achterhalen indien de bestaande modellen nog 
steeds relevant zijn of indien we (dankzij bijkomende gegevens en onderzoek) de bestaande 
theorieën dienen aan te passen en aan te vullen of eventueel achterwege te laten. 

 ontwikkelden, vooral vanaf de jaren ’70, een aantal 
interessante modellen omtrent de diverse nederzettingssystemen en –patronen tijdens de 
prehistorie (en meer specifiek het Mesolithicum) als antwoord op deze  diversiteit. Dergelijke 
modellen vonden voornamelijk hun oorsprong in de etnografie en werden daarna stilaan 
omgezet in archeologische, theoretische modellen. 

Voordat we deze modellen bespreken, dient echter eerst gedefinieerd te worden, wat verstaan 
wordt onder de term ‘functionele variabiliteit’. Mellars (Mellars P. 1970, 74) onderkent 2 types 
functionele variabiliteit, die hij als volgt definieert: 
 

1) Inter group functional variability: ‘het produceren van functioneel verschillende 
assemblages door 2 of meer duidelijk van elkaar te onderscheiden sociale groepen’. 

 
2) Inter locational functional variability: ‘het produceren van functioneel verschillende 

assemblages door leden van dezelfde sociale groep’, waarbij het verschil in de 
assemblage vooral het gevolg is van een differentiërende economische activiteit.  

 
In wat hieronder volgt zullen we ons vooral focussen op het tweede type variabiliteit.  

 

1.2 Het etnografische kader 
 
Er werd ervoor geopteerd om vooral de auteurs/etno –archeologen te behandelen, die onderzoek 
gevoerd hebben in gebieden, waarvan het landschappelijke kader en de klimatologische 
toestand het beste aansluit bij de Mesolithische situatie. Het is namelijk cruciaal om tijdens 
etnografische vergelijkingen rekening te houden met de juiste contexten.  

                                                 
4 Zie voor een overzicht de auteurs besproken in deel 1.2. en 1.3.  
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1.2.1 Binford  
 
Lewis Binford (Binford L.R. 1983a, 65 -69) was een pionier op het vlak van de etno –
archeologie en de New Archaeology, die hij als het ultieme antwoord zag op de ‘ontrafeling van 
het verleden’. Hoewel hij sinds de jaren ’50 intensief bezig was een theoretisch kader te creëren 
om de archeologische gegevens beter te interpreteren, kwam hij pas in 1968, na een uitgebreide 
opgravingcampagne van het Mousteriaanniveau in Combe Grenal, tot het besef dat een nieuwe 
aanpak diende ontwikkeld te worden om het uitgebreide spectrum aan vondsten te onderzoeken. 
Ondanks het feit dat tijdens de opgravingcampagne een enorme dataset was vrijgekomen, 
merkte hij op dat de toenmalige kennis te beperkt was om de statische archeologische 
gegegevens om te zetten in nuttige, dynamische gegevens over het verleden. De enige manier 
om dergelijke nieuwe inzichten te bekomen, was via een uigebreide analyse van de processen 
en formaties, die zorgden voor de vorming van het archeologische bestand. Daarop volgend 
besloot hij deze formatieprocessen van dichtbij te onderzoeken tijdens een expeditie bij de 
Nunamiut Inuïts, een recente jager-verzamelaargemeenschap in het Arctische gebied. De 
inzichten, die hij daar verwierf, vormen de basis voor zijn later onderzoek en de 
(etno)archeologische modellen, die hij (zich hierop baserend) ontwikkelde. 
 
Tijdens zijn expeditie bij de Nunamiut analyseerde Binford (1983a, 269-286) de organisatie van 
de groep in de hoop de formatieprocessen beter te kunnen ontcijferen. Hij focuste zich in een 
eerste fase op de aanwezige nederzettingssystemen en de verschillende types materiaal of gear, 
die aanwezig waren, evenals de functies en eigenschappen, die deze werktuigen inhielden. 
Een eerste element dat hij opmerkte, was dat de Inuït een duidelijk onderscheid stelde tussen 
passief materiaal enerzijds en actief materiaal anderzijds. Onder actief materiaal werden alle 
voorwerpen gerekend, die op het moment zelf in gebruik waren. Passief materiaal werd 
opgeslagen en slechts in een bepaald seizoen gebruikt. Volgens schattingen zou ongeveer 60 -
70% van het materiaal passief zijn gedurende een bepaalde periode van het jaar (Binford 1983a, 
272). Verder onderscheidde hij nog een derde type materiaal, meer bepaald de ‘insurance gear’. 
Dit zijn voorwerpen, die door de groep op verscheidene plaatsen in het landschap worden 
opgeslagen (in caches) voor toekomstig gebruik. 
De manier waarop het materiaal werd verkregen, gebeurde niet via speciale expedities of direct 
procurement (zoals vroeger vaak gedacht), maar wel via een embedded procurement, namelijk 
het verzamelen van materiaal tijdens expedities binnen de normale subsistence –activiteiten.  
 
Naast het onderscheid passif, actif en insurance gear onderkende Binford 3 belangrijke types 
materiaal, die een cruciale rol speelden binnen het leven van de Nunamiut en tevens de interne 
organisatie van de vindplaatsen beïnvloedden: 
 
1) Personal gear: de benodigdheden, die meegenomen en gebruikt (ook gefabriceerd) worden 
in anticipatie van bepaalde gebeurtenissen of uit te voeren taken. Dit type materiaal moet 
voldoen aan 3 belangrijke kenmerken: 

a) wat is er nodig om het doel van de expeditie te bereiken?  
 b) hoe zal ik me voelen? (in functie van de te trotseren honger en warmte) 
 c) wat kan er verkeerd lopen? (met andere woorden waarop moet ik voorbereid zijn?) 
De ‘personal gear’ wordt frequent herbewerkt, waardoor men kan spreken van curated tools. 
Dit type materiaal wordt ook steeds gecontroleerd, geretoucheerd en eventueel vervangen 
voordat men het basiskamp verlaat, waardoor het personal gear als typerend kan beschouwd 
worden voor basiskampen (en niet voor special purpose sites). 
 
2) Furniture gear: alle materiaal, behorende tot de site. Evenals het personal gear wordt het 
furniture gear gemaakt in anticipatie van bepaalde benodigdheden of gebeurtenissen. Dit type 
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materiaal wordt vaak gedurende een zeer lange periode gebruikt en wordt bij terugkeer naar een 
site opnieuw “bovengehaald”. Daardoor kan men dit type materiaal vaak binnen verschillende 
contexten (evenwel voor dezelfde functie) verwachten (vb. eerst gebruikt in het basiskamp, 
later meegenomen naar een jachtkamp en voor hetzelfde doeleinde gebruikt). 
 
3) Situational gear: wordt gemaakt met een specifiek, onmiddellijk te verwezenlijken doel, 
waardoor men kan spreken van expedient tools. Dergelijk type werktuigen wordt snel gemaakt 
(met de beschikbare grondstoffen, eventueel oude personal gear), onmiddellijk gebruikt en snel 
achtergelaten.  
 
Daar de personal en furniture gear gemaakt zijn in anticipatie van toekomstige noden en dus 
niet noodzakelijk direct hoeven gebruikt te worden, zijn ze normaliter vervaardigd uit grotere 
en betere materiaalsoorten dan de situational gear. De situational gear wordt daarentegen in de 
special purpose sites zelf gemaakt en heeft als doel direct gebruikt te worden. Deze werktuigen 
zijn daarom vaak minder zorgvuldig gemaakt, uit minder kwaliteitsvolle grondstoffen en zijn 
meestal kleiner, daar het om werktuigen gaat, die sterk geretoucheerd, opnieuw gebruikt of 
gerecycleerd zijn. Bovendien valt ook onmiddellijk het sterke verschil op in de productie van de 
personal en furniture gear enerzijds en de situational gear anderzijds. De eerste 2 types 
werktuigen worden in verschillende fases gemaakt, meer bepaald tijdens ‘rustige momenten’ 
binnen de embedded strategies. Hierdoor vinden we vaak verscheidene stadia van de 
werktuigenproductie op diverse locaties. De situational gear wordt echter direct gemaakt en 
gebruikt en wordt dus op slechts 1 plaats teruggevonden. Hoewel deze verschillende types 
materiaal vaak voor dezelfde functie gebruikt worden, is zowel hun vorm, de werktuigen die 
gebruikt werden om ze te maken, evenals de manier waarop ze in het archeologische bestand 
terecht komen zeer verschillend.  
 
Tijdens zijn expeditie onderzocht Binford (1983a, 287 -335) tevens de verscheidene types 
nederzettingen, die door de Nunamiut werden gebruikt en bewoond. Bovendien analyseerde hij 
het gedrag van de groep binnen deze diverse types nederzettingen, evenals de omgang met het 
materiaal en de manier waarop het in het archeologische bestand terecht kwam. Vooral de 
analyse van de hunting stand leverde veel informatie. Tijdens zijn observaties merkte Binford 
op, dat 4 factoren een grote invloed hebben op de manier waarop voorwerpen in het 
archeologische bestand terecht komen. Ten eerste speelt het type activiteiten, dat uitgevoerd 
werd een cruciale rol5

                                                 
5 Binford vermeldt, dat de primaire activiteit van de site soms moeilijk te achterhalen is en dat we vaak enkel de 
resten van secundaire activiteiten waarnemen (vb. de hunting stand heeft als voornaamste doel de observatie van 
het wild. Dergelijke activiteit laat echter praktisch geen sporen na. De verscheidene andere activiteiten, die de 
mannen uitvoeren om zich bezig te houden (handwerk, spelletjes…) laten wel duidelijke sporen na). 

. Daarnaast is ook de technologische organisatie van de ruimte van groot 
belang. Hieronder verstaat men de manier waarop met het materiaal wordt omgegaan binnen de 
groep. Verder heeft ook de manier waarop de voorwerpen ‘worden verwijderd’ een sterke 
invloed op het archeologische beeld dat wij te zien krijgen. Binford (1983a, 298 -303) 
onderkent 5 types van materiaalverwijdering: dropping (het ter plaatse op de grond laten vallen 
van materiaal), tossing (het gooien van materiaal buiten de leefbare zone), resting (het tijdelijk 
neerzetten van materiaal op een plaats), positioned items (het neerplaatsen van materiaal op een 
specifieke plaats) en dumping (het samenbrengen van dropped en resting materiaal om het te 
verwijderen van de site). Ten slotte heeft ook de sociale organisatie, dat wil zeggen de manier 
waarop de activiteiten georganiseerd worden (bv. preferentieel uitvoeren van een bepaalde taak 
op een specifieke plaats) een doorslaggevende factor in het beeld dat we krijgen van de 
ruimtelijke spreiding van de vondsten. 
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Daarnaast onderzocht hij (1983a, 325 -336) tevens de manier waarop de Nunamiut door het 
landschap trekken van één locatie naar de andere. Hieruit bleek dat de Inuïtgroep over een sterk 
uitgewerkt systeem van special purpose sites beschikt. Deze sites (meer specifiek de 
jachtkampen, trapping camps, hunting stands en andere) hebben bovendien een zeer sterke 
locational redundancy. Dit betekent dat deze plaatsen zeer frequent hergebruikt worden, 
meestal in hetzelfde seizoen en voor hetzelfde doeleinde, waardoor het archeologische spectrum 
gelijk blijft. De residentiële nederzettingen en transient camps (doorgangskampen) vertonen 
daarentegen minder duidelijke tekenen van hergebruik. In tegenstelling tot de special purpose 
sites overlappen veel basisnederzettingen, waardoor we een archeologisch zeer divers beeld 
krijgen van de materiaalsamenstelling. Verder merkt Binford op, dat de sites preferentieel op 
specifieke landschappelijke locaties gelegen zijn, sterk afhankelijk van het seizoen (bv. dicht bij 
migratieroutes van kariboes in lente en herfst, dicht bij hout in de winter). Concluderend 
kunnen we stellen, dat de organisatie van de Nunamiut erop gericht is uit de beschikbare 
bronnen zowel op het vlak van ruimte (via een logistieke organisatie van het landschap) als tijd 
(via de talrijke opslagfaciliteiten) voordelen te halen. 
 
Nadat Binford (1983a, 337 -387) de voornaamste nederzettingsystemen van dichtbij had 
onderzocht, analyseerde hij tevens de bestaande nederzettingspatronen, die volgens hem een 
sterke invloed hadden op de formatieprocessen en de variabiliteit. Een belangrijk onderscheid 
binnen de exploitatie van de omgeving is het verschil tussen foragers enerzijds en collectors 
anderzijds. Onder de eerste categorie wordt een exploitatiesysteem verstaan bestaande uit een 
basisnederzetting en locations. Onder locations rekent men de plaatsen, die gedurende een zeer 
korte periode (soms slechts enkele uren) gebruikt worden door een specifieke task group, die 
vanuit het basiskamp werd uitgezonden om bepaalde taken (vaak in het kader van 
voedselvoorziening) uit te voeren in de directe omgeving van het basiskamp (de foraging 
radius). Daar de locations kortstondig bewoond worden, leveren ze vaak slechts een beperkte 
hoeveelheid materiaal. Binnen het foraging systeem keert de groep normaliter dagelijks terug 
naar het basiskamp. Wanneer de omgeving geëxploiteerd is, verplaatsen de foragers hun 
basiskamp. Het basiskamp verhuist dus als het ware mee met de bronnen.  
De collectors exploiteren een groter gebied dan de foragers, met name de logistical zone. Daar 
de collectors voor de exploitatie van de logistical zone een tamelijk grote afstand dienen af te 
leggen ten opzichte van het basiskamp, verblijven ze vaak gedurende een (lange) periode buiten 
de residentiële nederzetting. Binnen het systeem van de collectors bestaan daarom ook 
meerdere types nederzettingen, meer bepaald de field camp (de verblijfplaats van de groep 
buiten het basiskamp. Afhankelijk van de taak kan dit type kampen nog verder onderverdeeld 
worden.), de station (de plaats waar de task group verzamelt om informatie in te zamelen, bv. 
over prooien of andere groepen) en de cache (opslagplaats). Evenals de foragers exploiteren 
ook de collectors de onmiddellijke omgeving van het basiskamp, waardoor we ook binnen dit 
systeem locations kunnen verwachten. In tegenstelling tot het eerste exploitatiesysteem worden 
bij de collectors de basisnederzettingen niet verzet om de aanwezige bronnen te exploiteren, 
maar worden speciale expedities uitgezonden om de nodige bronnen aan te spreken. 
Uit een reeks etnografische onderzoeken (Binford 1983a, 248 -353) is gebleken, dat het 
foraging –systeem vooral van toepassing is in gebieden waar het groeiseizoen lang duurt. In 
gebieden, waar men minder kan gebruik maken van de voordelen van een lange zomer, geldt 
daarentegen vaak een collectors –systeem. Anders gezegd speelt het collecting –systeem vooral 
een belangrijke rol in gebieden waar de seizoenaliteit sterk varieert, meer bepaald in gematigde 
gebieden. In dergelijke regio’s is men namelijk zeer sterk afhankelijk van voedselopslag en de 
verspreiding van cruciale (migrerende) voedselbronnen, waardoor men preferentieel gebruik 
maakt van een logistical system.  
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Beide types exploitatiesystemen zorgen natuurlijk voor een verschillend beeld van de intersite 
variabiliteit. De variabiliteit binnen het foraging –systeem is vooral een gevolg van de 
‘frequentie’ waarmee de residentiële kampen worden verplaatst, evenals de ecologische 
kenmerken van een bepaald seizoen, waardoor specifieke overlevingsactiviteiten vereist zijn. 
Binnen het systeem van de collectors zorgen vooral de types special purpose sites voor de 
sterke variabiliteit. Deze vindplaatsen verschillen zowel in aantal als in functie afhankelijk van 
bepaalde landschappelijke en ecologische kenmerken. 
 
Nadat Binford (1983a, 357 -387) de 2 belangrijkste exploitatiesystemen heeft onderzocht, 
analyseert hij de mobiliteit binnen deze systemen. Hiervoor onderscheidt hij eerst en vooral 5 
soorten locaties, die de prehistorische mens exploiteert binnen de economic zonation rond het 
basiskamp. De zone in de onmiddellijke omgeving van het kamp omschrijft Binford als de play 
radius. Net daarbuiten bevindt zich de foraging radius, gevolgd door de logistical radius.  
Buiten de logistical radius ligt de extended range. Dit is een zone, die jagers –verzamelaars 
vaak niet rechtstreeks exploiteren, maar ze trachten wel op de hoogte te blijven van de bronnen 
die in deze zone aanwezig zijn. Ten slotte onderscheidt hij nog een visiting zone. Deze locatie 
bevindt zich het verst van het basiskamp en behoort toe tot de foraging of logistical range van 
een andere groep. In sommige gevallen exploiteren de jagers –verzamelaars deze zone, door het 
uitzetten van een tijdelijke bewoning in het gebied. 
Verder onderscheidt Binford nog 3 systemen, waarmee hij de frequentie waarbij het residentiële 
kamp wordt verhuisd, verklaart. Een eerste vorm van basiskamp –mobiliteit is de half –radius 
continuous pattern. Binnen dergelijke mobiliteitspatroon wordt slechts een klein deel van de 
foraging radius geëxploiteerd en wordt het basiskamp snel verplaatst tot net buiten de grens van 
de voormalig geëxploiteerde zone. Een tweede type is de complete radius leapfrog. Binnen 
dergelijk systeem worden bronnen geëxploiteerd wanneer ze ‘worden tegengekomen’ 
(encounter strategy). Ten slotte kan men nog het point-to-point patroon onderkennen, waarbij 
de basisnederzetting (bij volledige exploitatie van de omgeving) wordt verhuisd van een 
landschappelijk goed gelegen locatie nabij water, brandstof en voedselbronnen naar een andere 
locatie met dezelfde kenmerken. In tegenstelling tot de half radius continuous pattern, dat enkel 
voorkomt binnen het systeem van foragers, komen de twee andere mobiliteitspatronen zowel bij 
foragers als collectors voor. Dergelijk zeer diverse types mobiliteitspatronen hebben tevens een 
sterke invloed op de variabiliteit. Bovendien kan binnen eenzelfde groep een verandering 
binnen het mobiliteitsysteem optreden, vaak in functie van het seizoen. Ten slotte dient 
opgemerkt te worden, dat dit residentiële mobiliteitspatroon zich situeert binnen een annual 
range, een cyclus van verplaatsingen van basiskampen binnen een jaarsysteem. Deze annual 
range wordt tevens verplaatst na enkele jaren (meestal 9 tot 10 jaar), om een overexploitatie van 
de omgeving te voorkomen.  
 
Al deze elementen, met name de verscheidene types nederzettingen, exploitatiesystemen, 
mobiliteitspatronen en jaarcyclussen hebben duidelijk hun invloed op de variabiliteit. 
Bovendien zorgt het feit dat de verscheidene systemen, afhankelijk van onder meer het seizoen 
en draagkracht van de omgeving, onderling van functie kunnen veranderen voor een nog 
sterkere toename van de diversiteit binnen de assemblage en daaraan gekoppeld een moeilijkere 
archeologische zichtbaarheid.  
 
Volgend deze bevindingen onderzocht Binford (1983b, 144 -193) de interne organisatie van de 
sites. Volgens hem kan de analyse van de structuur veel informatie geven omtrent het gedrag en 
de organisatie van jagers–verzamelaars en ons een inzicht verschaffen in de variabiliteit. Een 
belangrijk aspect is het verschil in de organisatie van bepaalde taken rondom de haard. Binford 
toont aan dat de artefacten loodrecht gepositioneerd liggen ten opzichte van de haard, wanneer 
slechts 1 persoon gebruik maakt van deze haard. Wanneer de volledige groep zich positioneert 
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ten opzichte van de haard kunnen we een circulair patroon waarnemen. Verder haalt hij aan, dat 
de organisatie van de haarden sterk verschilt naargelang de ligging, meer bepaald binnen of 
buiten de woning. Haarden gelegen binnen de woning worden vaak omgeven door stenen, 
terwijl buitenhaarden minder duidelijk gestructureerd zijn. Daarnaast is er tevens een duidelijk 
verschil in de positionering van het afval tussen binnen- en buitenhaarden, waarbij rondom 
buitenhaarden de typische tosszone zichtbaar is. De windrichting kan tevens een bepalende 
factor zijn in de organisatie van de activiteiten rondom de haard. Verder beweert hij, dat ook de 
organisatie van de slaapzones een sterke invloed heeft op het uiteindelijke patroon, evenals de 
uitvoering van activiteiten in specifieke zones. Deze factoren zijn sterk verschillend naargelang 
de ligging binnen of buiten de woning. Bovendien spelen bepaalde elementen, waaronder de 
beschikbaarheid van licht en warmte een cruciale rol in de positionering van de activiteiten. 
 
Concluderend kunnen we stellen, dat Binford duidelijk het probleem van de variabiliteit (op 
diverse niveaus) heeft aangetoond. Bovendien leidden zijn etnografische bevindingen tot het 
besef, dat het archeologische bestand moet geanalyseerd worden vanuit 3 belangrijke 
premissen: (1) het herkennen van patronen binnen het archeologische bestand, (2) zich de vraag 
stellen wat deze patronen betekenen en ten slotte (3) de problematiek van dichtbij bestuderen 
om zo tot methoden te komen om de ‘hypothetische theorieën’ te kunnen bevestigen.  
 

1.2.2 Newell 
 
In het kader van de opgraving van de Federmesservindplaats Haule V6

 

 en de inpassing van deze 
site binnen het Finaal–Paleolithische nederzettingssysteem, -patroon en landgebruik, 
analyseerde Newell (Houtsma P. et allii 1996; Newell et allii 1996) de etnografische en etno –
archeologische gegevens van 70 Noord –Amerikaanse jager –verzamelaargemeenschappen.  

De eerste stap in het onderzoek bestond eruit de voedselstrategieën (gebaseerd op primaire en 
secundaire voedselbronnen) voor iedere samenleving te bepalen. Hiervoor baseerde Newell 
zich op het model voor verzamelgedrag ontwikkeld door Horn (1968) en aangepast door 
Heffley (1981). Binnen dit model onderkennen de onderzoekers 3 belangrijke strategieën, meer 
bepaald de exploitatie van: 
 

1) Strategie 1: stabiele, gelijkmatig verdeelde voedselbronnen (bosfauna). 
2) Strategie 2: mobiele, geclusterde en onvoorspelbare voedselbronnen (kariboes).  
3) Strategie 3: geclusterde en voorspelbare voedselbronnen (de kustbiotoop). 

 
Daarna werd de grootte –rangorde (rang 1 tot 3) van de diverse vindplaatsen onderzocht: 
 

1) Rang 1: grote kampen of aggregatiekampen.  
2) Rang 2: middelgrote kampen.  
3) Rang 3: kleine kampen, meestal verspreid in het landschap.  

Het verschil in grootte tussen de diverse residentiële nederzettingen moet gezien worden in het 
kader van de jaarronde, waarbij afwisselend wordt verhuisd naar grote, middelgrote en kleine 
sites. Deze verplaatsing gebeurt afhankelijk van de draagkracht van de omgeving, waarbij 
slechts in uitzonderlijke gevallen (bij overaanbod aan voedsel) wordt samengekomen in 
aggregatiekampen.  

                                                 
6 Hoewel dit onderzoek zich concentreert op een Federmessersite is het duidelijk, dat de bevindingen ook 
toepasbaar zijn op andere periodes, onder meer het Mesolithicum. Verder dient vermeld te worden, dat dit model 
gebaseerd is op een collector –systeem (in de zin van Binford, 1983a; 1983b). 
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Vervolgens koppelde Newell de gegevens omtrent de exploitatiestrategieën en rangorde van de 
nederzettingen aan 10 parameters, die een cruciale rol spelen binnen de nederzettingstructuur, -
patroon en landgebruik. Deze gegevens werden statistisch vergeleken ten opzichte van elkaar 
en daarna omgezet in ‘modellen’. 
 
Residentiële nederzettingen 
 

1) De ecologie van de vindplaatsen: ‘de ruimtelijke verspreiding van de groep’ ten 
opzichte van de bronnen en het territorium.  

 
Kenmerkend voor de 3 strategieën (MRS of major resource strategy) is de sterke samenhang 
tussen de locatie en de rang van de basiskampen. Uit een statistische analyse van de gegevens 
blijkt, dat de 3 strategieën hun basiskampen plaatsen in gebieden met een sterk contrasterende 
omgeving, waardoor ze maximaal kunnen gebruik maken van de beschikbare bronnen. Verder 
merkten de onderzoekers op, dat basiskampen, behorend tot MRS 1 (bosfauna) kleiner en meer 
verspreid zijn over het landschap, in tegenstelling tot de sites van MRS 2 en 3, die meer 
centraal gelegen zijn. Bovendien is er een duidelijke relatie vastgesteld tussen de periode 
waarin de kampen worden bewoond en de rang van de nederzettingen. Binnen MRS 1 worden 
basiskampen van rang 1 bewoond in de zomer (wanneer de aggregatie van de secundaire 
voedselbron het grootst is), kampen van rang 2 in de winter en rang 3 in de lente en herfst. 
MRS 2 groepen bewonen de basiskampen van rang 1 in de zomer, rang 2 in de lente en herfst 
en rang 3 in de winter. Groepen gebruik makende van MRS 3 bewonen rang 1 nederzettingen in 
de herfst tot lente, rang 2 sites in de zomer en rang 3 vindplaatsen in de lente en herfst.  
 

2) Functie van de site: is afhankelijk van de ‘culturele keuze’ in verband met de exploitatie 
van een bepaalde voedselbron in functie van de tijd en de ruimte. 

 
Groepen, die gebruik maken van een strategie 1–systeem exploiteren hun voornaamste 
voedselbronnen vanuit de rang 1 nederzettingen. Binnen strategie 2 en 3 gebeurt de exploitatie 
echter vooral vanuit rang 2 nederzettingen. 
 

3) Duur van de bewoning: hieronder verstaat men hoe lang een bepaalde groep de 
nederzetting bewoond, in het kader van dezelfde functie (hier als basisnederzetting). 

 
Uit de analyse van de gegevens blijkt, dat grote occupaties (rang 1) binnen strategie 1 en 2 een 
gelijklopende duur van de bewoning vertonen. Rang 1 bewoning binnen strategie 3 duurt echter 
opmerkelijk langer. Binnen rang 2 nederzettingen duurt de bewoning tussen de diverse 
strategieën ongeveer even lang. Binnen basiskampen van rang 3 ten slotte merken we op dat 
strategie 1 veel mobieler is en dus een kortere bewoning vertoont dan strategie 2 en 3. 
 

4) Mobiliteit van de nederzetting: er kunnen 2 mobiliteitspatronen onderkend worden, de 
verhuis van groepen binnen het territorium op zoek naar nieuwe voedselbronnen 
enerzijds en korte ‘reizen’ in het kader van de exploitatie van bepaalde bronnen (special 
tasks) anderzijds. 

 
Binnen de residentiële nederzettingen is vooral het eerste type van mobiliteit (verhuis van het 
ene basiskamp naar het andere voor de exploitatie van nieuwe (voedsel)bronnen van belang). In 
navolging van Binford (1983a), onderscheidt Newell 3 types, namelijk point–to–point mobility, 
complete radius leapfrog en half –radius continuous pattern. Uit een analyse van de gegevens 
blijkt, dat groepen binnen strategie 1 vaker residentiële verhuizen maken dan strategie 2 en 3. 
Binnen deze laatste 2 groepen is de mobiliteit ongeveer gelijk. Hieruit kunnen we concluderen, 
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dat groepen gebruik makende van strategie 1 meer residentiële nederzettingen zullen creëren, 
dan groepen binnen de 2 andere strategieën. Verder is gebleken, dat strategie 1 en 2 gekenmerkt 
worden door een point–to–point mobility. Groepen binnen strategie 1 verhuizen echter verder 
en mogelijk ook over grotere afstanden dan bij strategie 2 en beslaan hierdoor een groter 
jaarlijks territorium. Binnen MRS 3 gebruikt men een point–to–point of half –radius continuous 
pattern mobiliteitsysteem. Het jaarlijkse territorium is bovendien opmerkelijk kleiner. 

 
5) Demografie en sociale structuur: wordt omschreven als het gemiddelde van 2 

tegengestelde krachten, namelijk de wil om de sociale contacten binnen de groep te 
versterken en de nood om de groep op te splitsen om diverse bronnen te exploiteren.  

 
De belangrijkste sites binnen MRS 1 zijn de aggregatiekampen. Binnen dergelijke 
nederzettingen komt de volledige groep samen om een tijdelijk in overvloed aanwezige, 
secundaire bron te exploiteren. Dergelijke structuren zijn daarom sterk uitgebouwd. De rang 2 
sites vormen in feite de meer stabiele locaties, van waaruit de rest van de cyclus plaatsvindt. 
Binnen MRS 2 komt de grootste groep ook samen in rang 1 vindplaatsen. Dit zijn tijdelijke 
‘oogstkampen’ van waaruit migrerende voedselbronnen worden aangesproken. De rang 2 sites 
zijn goed uitgebouwde locaties, waarin grote groepen worden verzameld voor de verwerking 
van de kariboes. Rang 1 nederzettingen behorende tot MRS 3 vertonen een tamelijk complexe 
structuur en bestaan uit ‘permanente nederzettingen’, van waaruit de bronnen worden 
geëxploiteerd en waar grote groepen mensen samenkomen. De rang 2 sites hebben tevens een 
belangrijke functie en worden gebruikt als locaties waar voedsel wordt opgeslagen en verwerkt 
voor de grotere aggregatiekampen. Ten slotte zijn de derderang–nederzettingen in alle 3 de 
strategieën de kleinste nederzettingen, die bovendien het kortst van duur zijn, de kleinste 
sociale groep bevatten en een specifieke functie en weinig structurele uitbouw hebben. 
 

6) Structuur van de site en grootte: afhankelijk van: 1) aantal woningen, 2) zone waar de 
woningen zich bevinden, 3) soorten structuren, faciliteiten, kenmerken, 4) frequentie 
waarbij elk type in punt 3 voorkomt, 5) grootte van de nederzetting, 6) interne opdeling, 
lay –out en gebruik van de site, 7) vorm, 8) totale omvang van de site. 

 
Het onderzoek van bovenstaande gegevens levert een hele resem structuren en kenmerken, die 
typerend zijn voor een bepaalde soort nederzettingen. Algemeen kan men een toename in 
complexiteit waarnemen van MRS 1 rang 3 naar MRS 3 rang 1. Bovendien is er een verschil 
merkbaar binnen de structuur van de vindplaatsen afhankelijk van de strategie en hiërarchie. 
 

7) Technologische organisatie: ‘de samenstelling van (im)mobiele artefacten, die gemaakt, 
onderhouden, gebruikt en opgeslagen en/of verwijderd werden gedurende het uitvoeren 
van de taken, eigen aan de residentiële nederzetting.’ 

 
Hieruit blijkt dat de  strategieën een variatie vertonen op het vlak van de inhoud en complexiteit 
van de assemblage, afhankelijk van de rangorde van het residentiële nederzettingspatroon. 
Bovendien is het aantal structuren afhankelijk van de gebruikte strategie.  
 

8) Locational redundancy: het hergebruiken van een bestaande plaats. 
 
Binnen MRS 1 systemen vertonen rang 1 nederzettingen duidelijk een jaarlijkse hergebruik. 
Rang 2 en 3 sites worden minder frequent hergebruikt. Nederzettingen behorende tot MRS 2 
vertonen tevens een hoge graad van redundancy, meer bepaald binnen rang 2 sites. Rang 3 
nederzettingen zijn echter meer verspreid in het landschap. Ten slotte zien we dat binnen MRS 
3 de rang 1 nederzettingen frequent worden herbezocht, evenals rang 2 nederzettingen.  
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9) Redundancy in de structuur van de site: ‘de neiging om de structurele onderdelen van 
een bepaald basiskamp te herhalen of kopiëren’.  

 
Deze analyse heeft aangetoond, dat binnen de rang 2 sites binnen strategie 3 een grote graad 
van herhaling van structuren vertonen, terwijl de nederzettingen van strategie 1 en 2 een meer 
variabele sitestructuur hebben. Ten slotte kan opgemerkt worden dat rang 3 kampen in de 3 
strategieën een tamelijk hoge graad van herhaling van de structuren vertonen. 
 

10) Redundancy van de samenstelling van de site. 
 
Herhaling van de samenstelling van de sites gebeurt binnen alle niveaus en strategieën, 
weliswaar variërend. Daarom wordt dit kenmerk beschouwd als een algemene eigenschap van 
residentiële nederzettingen.  
 
Niet –residentiële nederzettingen 
 
Newell onderkent 5 belangrijke types niet –residentiële nederzettingen: 
 

1) Hunting stands/stations: locaties, die gebruikt worden door task groups als observatie- 
of uitkijkposten van waaruit men de komst van het wild opwacht of plaatsen, die men 
gebruikt voor de verzameling van informatie omtrent dieren en mensen. 

2) Kill –butchering sites: plaatsen, die gebruikt worden voor het doden en slachten van 
dieren, voor directe consumptie, transport naar het basiskamp of opslag. 

3) Caches: opslagplaatsen. 
4) Transit camps: kampen waar groepen overnachten tijdens de verhuis van één basiskamp 

naar het andere of van het basiskamp naar een special purpose site. 
5) Field camps: tijdelijke verblijfplaats van een task group. Op dergelijke locatie slaapt, eet 

en leeft de task group, wanneer ze buiten het basiskamp verblijven. 
 
Evenals voor de residentiële vindplaatsen analyseert Newell voor de niet –residentiële sites de 
verschillende parameters, die de variabiliteit beïnvloeden. In tegenstelling tot de basiskampen, 
zijn de etnografische gegevens omtrent de niet–residentiële sites veel beperkter. Bovendien 
blijkt de variabiliteit tussen de verschillende niet–residentiële kampen minder prominent te zijn 
(Newell et allii 1996, 104). Toch kunnen een aantal algemene conclusies getrokken worden: 
 
Uit de analyse blijkt, dat de niet –residentiële nederzettingen zeer sterk afhankelijk zijn van een 
specifieke bron, waardoor ze steeds in de onmiddellijke nabijheid van de te exploiteren bron 
worden opgericht. Deze afhankelijkheid is het sterkst voor de hunting stations, kill –butcher 
sites en caches, gevolgd door de field camps en ten slotte de transit camps. Verder is uit een 
studie van de mobiliteit gebleken, dat men veel meer niet–residentiële sites kan verwachten dan 
basiskampen. Bovendien groeit het aantal niet–residentiële sites jaarlijks sterk aan.  
Daarbovenop is uit het onderzoek van de van niet–residentiële vindplaatsen duidelijk geworden, 
dat special purpose sites sterk afhankelijk zijn van een bepaald seizoen en de prooi, die ze 
exploiteren, waardoor men kan spreken van een functionele variabiliteit. De hunting stands 
worden voornamelijk opgericht afhankelijk van het seizoen, in tegenstelling tot de kill–butcher 
sites, waar vooral de keuze voor een bepaalde prooi doorslaggevend is. Deze elementen 
beïnvloeden sterk de structuur van de vindplaats.  
Ten slotte analyseerde Newell de 8 kenmerken, die de structuur van de site bepalen ten opzichte 
van elk type site. Uiteindelijk kwam hij tot een ingewikkelde statistische weergave van de aan- 
of afwezigheid van bepaalde structuren binnen de vindplaatsen (Newell et allii, 114 -116). 
Hieruit blijkt, dat sommige structuren typerend zijn voor een bepaald soort kamp, waardoor 



 21 

men gemakkelijker de functie van de archeologische vindplaatsen kan achterhalen. Daarnaast is 
uit een onderzoek van de technologische organisatie van de 5 types sites gebleken, dat niet–
residentiële vindplaatsen een sterkere variatie vertonen dan basiskampen, daar ze veel sterker 
verbonden zijn met een bepaald seizoen, functie of locatie. Jammer genoeg zijn de 
etnografische gegevens omtrent de technologische organisatie zeer beperkt. Toch merkt Newell 
op, dat kill–butchering sites gekenmerkt worden door weinig permanente structuren. Groepen 
jagers–verzamelaars, die sterk afhankelijk zijn van migrerende prooien (bv. kariboes) zullen 
echter frequenter terugkeren naar dezelfde locatie en daarom betere en meer curated structuren 
uitbouwen. Verder kan er opgemerkt worden, dat niet–residentiële vindplaatsen over het 
algemeen een grotere locational redundancy vertonen dan basiskampen. Dit hergebruik van 
eenzelfde locatie hangt grotendeels samen met de graad van mobiliteit: hoe mobieler een 
bepaalde groep is, hoe minder locational redundancy. Algemeen kan men stellen dat het 
hergebruik van een bepaalde plaats het grootst is voor de field camps en hunting stations, 
gevolgd door de kill–butchering sites en de rustplaatsen. Transit camps ten slotte vertonen de 
laagste locational redundancy. Hieruit kan men afleiden, dat het hergebruik van de structuur 
van een bepaalde site het kleinst is bij strategie 1, gevolgd door strategie 2. Strategie 3 vertoont 
een hogere graad van hergebruik.  
 
Algemeen kunnen we besluiten, dat: 

1) Alle groepen vertonen zowel residentiële, als niet –residentiële nederzettingen. 
2) Verscheidene van de onderzochte samenlevingen (19/70) volgen de hiërarchische 

opdeling per rangorde (1 -3). 
3) Iedere nederzetting van een bepaalde rangorde vertegenwoordigt een bepaalde fase 

binnen de jaarronde en wordt gekenmerkt door de voorkeur voor een bepaalde strategie. 
Deze verschillen uiten zich in de structuur en samenstelling van de site. 

4) Alle samenlevingen kenmerken zich door de aanwezigheid van 5 niet–residentiële 
kampen: hunting station, kill –butchering site, cache, field camp en transit camp.  

5) Andere types niet–residentiële nederzettingen komen soms voor in het geanalyseerde 
etnografische bestand, maar deze andere types zijn vaak zeer variabel en sterk 
afhankelijk van bepaalde sociale kenmerken van de groep.  

 

1.2.3 Kelly 
 
Binnen een uitvoerige etnografische studie van jager–verzamelaargemeenschappen analyseert 
Kelly (1995) diverse aspecten, die het leven van deze groepen beheersen, waaronder het dieet, 
de mobiliteit, sociale organisatie en de inrichting van de groep. Hoewel al deze aspecten 
ongetwijfeld (in grotere of beperktere mate) een invloed hebben op de variabiliteit, speelt 
vooral de mobiliteit (en daarmee samenhangend de voedselstrategie) een essentiële rol.  
 
Kelly (Kelly R. L. 1995, 111 -161) postuleert, dat de mobiliteit op vele verschillende manieren 
kan georganiseerd worden (naargelang het verschil in grootte van de groep, in tijd, in afstanden 
en het verschil in leeftijd en geslacht) en in sterke mate afhankelijk is van het landschap. Zich 
hierop baserend ontwikkelde hij een ‘foraging –model’, waarin hij de verschillende variabelen 
analyseert, die bepalen indien en wanneer een groep jagers –verzamelaars het kamp verlaat om 
een nieuwe regio te exploiteren.  
Hiervoor bestudeert hij 5 parameters aan de hand van de beschikbare etnografische data, 
namelijk: (1) het aantal residentiële verhuizen per jaar, (2) de gemiddelde afstand waarover men 
zich verplaatst, (3) de totale afstand afgelegd binnen een jaar, (4) het totale oppervlak dat 
gebruikt wordt binnen een jaar en (5) de gemiddelde duur van een logistieke expeditie. Deze 5 
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parameters werden daarna gekoppeld aan de veronderstelde aanwezigheid en verspreiding van 
voedselbronnen, berekend aan de hand van de effective temperature (ET) en  primary biomass7

Hieruit afgeleid merkt Kelly op, dat in hoge primary biomass regio’s het aantal residentiële 
verhuizen per jaar toeneemt, waneer de voedseldensiteit afneemt. Dit is echter niet het geval 
voor groepen in niet–tropische regio’s, die sterk afhankelijk zijn van kustbiotopen. In dergelijke 
gevallen zien we (als gevolg van een ‘overaanbod’ aan voedselbronnen) een lage residentiële 
mobiliteit. Bovendien spelen planten in gematigde en koudere gebieden een minder prominente 
rol, waardoor vooral de dierlijke voedselbronnen de mobiliteit beïnvloeden. Het aantal grote 
dieren neemt echter af in zones met een hoge primary biomass en lage ET. Daarbovenop zijn de 
dieren meer verspreid in het landschap, wat de mobiliteit verhoogt.  

.  

Naast de keuze voor bepaalde voedselbronnen spelen ook andere elementen een rol binnen de 
beslissing om te verhuizen, onder meer de aanwezigheid van brandhout, water, afschermingen 
en de staat van het oude kamp (onder meer sterke aanwezigheid van muggen, vuil), evenals de 
energie die nodig is voor het afbouwen van het oude kamp en opzetten van een nieuw kamp. 
Een andere belangrijke factor is de eventuele aanwezigheid van andere groepen in het nieuw te 
exploiteren gebied, wat negatief kan zijn (door de eventuele conflicten die kunnen ontstaan) of 
een positieve factor kan zijn in de keuze van de verhuis (bij verwantschap).  
Een ander element, dat een doorslaggevende rol speelt binnen de mobiliteit is de logistieke 
verplaatsing van groepen binnen het landschap (vaak in het kader van voedselvoorziening). 
Algemeen kan gesteld worden, dat groepen die in grote mate afhankelijk zijn van dierlijke 
voedselbronnen een groter territorium beslaan dan groepen die leven van planten. Hoewel het 
territorium vaak groter is exploiteren de ‘jagers’ hun gebied minder intensief dan de groepen 
die grotendeels leven van planten. Dit hangt in grote mate samen met de return rate. Hieronder 
verstaat men de afstand, die kan afgelegd worden tot een bepaalde voedselbron, waarbij de 
verhouding van het energieverbruik (nodig om de voedselbron te exploiteren, onder meer 
afgelegde afstand, verwerking en transport) ten opzichte van de verkregen bron positief is. Over 
het algemeen kan men stellen dat ‘verzamelaars’ geen grote afstanden kunnen afleggen om 
plantaardig voedselmateriaal te verkrijgen (door de lage return rate), waardoor ze vaak dienen 
te verhuizen naar een nieuw basiskamp. Dierlijke voedselbronnen, voornamelijk groot wild, 
kunnen wel tamelijk ver van het basiskamp verkregen worden (en nog steeds een hoge return 
rate hebben), waardoor deze groepen minder residentiële verhuizen dienen te organiseren (maar 
meer logistieke expedities). Hieruit volgend stelt Kelly het belang van de effective foraging 
radius voorop (namelijk de zone die maximaal kan geëxploiteerd worden om een hoge return 
rate te behouden). Deze effective foraging radius is sterk afhankelijk van onder meer de return 
rate van de voedselbronnen en de mate van afhankelijkheid van deze bronnen8

                                                 
7 Hieronder verstaat men de opbrengst van planten (meer bepaald eetbare onderdelen, zoals zaden en wortels). 
Regio’s met een hoge primary biomass leveren minder eetbare plantonderdelen en worden gekenmerkt door de 
aanwezigheid van voornamelijk kleine dieren. Wanneer in hoge primary biomass regio’s grote dieren aanwezig 
zijn, zijn ze meestal klein in aantal en sterk verspreid. 

. Men kan echter 
stellen, dat waneer de return rate daalt en/of de hoeveelheid voedsel die een jager –verzamelaar 
terugbrengt, afneemt de effective foraging radius kleiner wordt en de groep vaker van 
basiskamp moet verhuizen. Verscheidene ‘dieet–theorieën’ (Kelly 1995) stellen (zich hierop 
baserend), dat wanneer een jager –verzamelaar verder van het basiskamp trekt, hij enkel hoge 
return rate voedselbronnen kan exploiteren, terwijl hij dichter bij het kamp een bredere waaier 
aan bronnen kan aanspreken. Naast de return rate spelen echter nog andere elementen een rol in 
de afstand, die men zal afleggen om een bepaalde bron te exploiteren (en daarmee 
samenhangend het aantal verhuizen), meer bepaald de tijdsduur van de exploitatie, het risico 
van de verhuis (namelijk: wat is de zekerheid dat op de andere locatie voldoende en gevarieerde 

8 Deze afhankelijkheid van een bepaalde voedselbron wordt op haar beurt bepaald door een aantal elementen, 
onder meer het aantal mensen binnen de groep dat voedselbronnen exploiteert, de omvang van de totale groep en 
het aantal kcal nodig per persoon. 
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voedselbronnen aanwezig zijn?), de aanwezigheid van caches (waardoor minder moet verhuisd 
worden) en andere benodigdheden (brandhout, water, grondstoffen). Ten slotte kunnen ook 
sociale en ‘politieke’ oorzaken zorgen voor een toename van de residentiële mobiliteit.  
Vervolgens stelt Kelly, dat ondanks het feit dat sommige locaties de mogelijkheid bieden om 
permanent bewoond te worden, jagers–verzamelaars dit niet doen. Door het permanent 
bewonen van dezelfde locatie kan men namelijk geen optimale return rate behouden. 
Bovendien zou het kunnen leiden tot de uiteindelijke afname van de draagkracht van de 
omgeving. Tevens wijzen verscheidene elementen erop (waaronder de getuigenissen van 
recente jagers –verzamelaars), dat de mobiliteit gezien wordt als een positief gebeuren, waarbij 
men op de hoogte blijft van de bronnen binnen het territorium, andere groepen kan bezoeken en 
zijn vrijheid behouden. 
Kortom kan men stellen, dat de mobiliteit duidelijk het gevolg is van zeer diverse (vaak op 
elkaar inwerkende) elementen. Deze duidelijke verschillen binnen het mobiliteitspatroon 
verklaren onmiskenbaar de enorme variabiliteit binnen het sitebestand.  
 
 

1.3 Het archeologische kader 
 
Met betrekking tot de archeologische nederzettingsmodellen focussen we ons voornamelijk op 
de auteurs en publicaties, die betrekking hebben op de Noord–West Europese contexten.  
 

1.3.1 Price 
 
In het kader van zijn doctoraatsthesis analyseert Price (Price T.D. 1975) de diverse 
Mesolithische nederzettingsystemen in Nederland. Hij is ervan overtuigd, dat we voor een 
uitvoerige studie van het leven en gedrag van jagers–verzamelaars niet enkel de artefacten (in 
termen van typologie en chronologie) dienen te bestuderen, maar dat er meer aandacht moet 
geschonken worden aan de overlevingstrategieën en omvang van de gemeenschappen in relatie 
tot de omgeving. Deze aspecten kunnen we het best bestuderen op het niveau van de “primary 
subsistence unit9

 

”. De organisatie van de subsistence–activiteiten binnen de primary subsistence 
unit gebeurt afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde bronnen. Mobiliteit en aggregatie 
zijn 2 elementen, die in het kader van deze veranderende overlevingstrategieën worden 
aangewend en samen met deze subsistence–activiteiten de variabiliteit tussen de sites bepalen. 

De eerste stap binnen de analyse van de nederzettingsystemen bestond eruit de diverse types 
nederzettingen te identificeren. Hiervoor selecteerde Price 17 opgegraven vindplaatsen, die hij 
statistisch met elkaar vergeleek op 5 belangrijke aspecten: (1) aantal en percentages van de 
typologische groepen10

                                                 
9 Hieronder verstaat Price het minimum aantal mensen, dat samenwerkt binnen bepaalde subsistece–activiteiten. 
De primary subsistence unit heeft een minimum- en maximumgrens wat het aantal leden betreft. Price stelt, dat 
wanneer er te weinig leden zijn niet alle subsistence–activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Wanneer er teveel 
leden zijn, kan dit zorgen voor een afname van de draagkracht van de omgeving. Deze grens wordt in stand 
gehouden door allerlei culturele en biologische mechanismen, die afhankelijk zijn van de omgeving. 

 op de site, (2) grootte/omvang van de site, (3) aantal structuren, (4) 
average nearest neighbor distances of de gemiddelde afstand tot de volgende typegroep en (5) 
de index of segregation of de mate van aggregatie van bepaalde werktuigen. 

10 Price bespreekt de sites in termen van typologische klassen. Hij onderkent 9 ‘typegroepen’: spitsen, klingen met 
afgestompte boord, schrabbers, stekers, boren, messen, geretoucheerde en gekerfde werktuigen en kernen. 
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Nadat Price al deze aspecten onderling vergeleken heeft, komt hij tot de classificatie van de 
vindplaatsen in 3 grote types, die hij verbindt met bepaalde kenmerken11

 
: 

1) Kleine sites: de kleine vindplaatsen bestaan meestal uit circulaire of ovale concentraties 
van 5 tot 15m² en vertonen meestal slechts 1 structuur. Deze sites kenmerken zich 
verder door volgende elementen: 

⋅ Artefactendensiteit: varieert, tussen 8,5 -17,5/m² 
⋅ Debitageafval: 200 -1000 
⋅ Spitsen: 2 -10 
⋅ Klingen met afgestompte boord: 0 -9 
⋅ Schrabbers: 4 -22 
⋅ Kernen: 0 -44 
⋅ Secundaire type –groepen: boren, stekers, messen, geretoucheerde en 

gekerfde werktuigen zijn over het algemeen niet aanwezig 
 
Price deelt vervolgens deze categorie nogmaals onder in subgroepen. Over het algemeen zijn 
binnen deze kleine sites de diverse typologische groepen aanwezig zonder duidelijke 
dominantie. Schrabbers en spitsen zijn overal belangrijk. 

 
2) Middelgrote sites: deze vindplaatsen hebben een langwerpige ovaalvorm, beslaan 15 

tot 45m² en vertonen meestal 2 tot 3 structuren. De assemblage bestaat uit volgende 
elementen: 

⋅ Artefactendensiteit: varieert, tussen 8,5 -22,2/m² 
⋅ Debitageafval: gemiddeld 2000 
⋅ Spitsen: 5-20 
⋅ Klingen met afgestompte boord: 10 -20 
⋅ Schrabbers: 10 -20 
⋅ Kernen: 30 -50 
⋅ Secundaire type –groepen: aanwezig in lage hoeveelheden, 1 -10 

 
De sites behorend tot dit type zijn congruent en er zijn weinig interne, structurele verschillen. 
 

3) Grote sites: de grote vindplaatsen vertonen meestal een ruwe cirkelvorm met 2 of meer 
bijkomende en duidelijk afgelijnde artefactenconcentraties en beslaan gemiddeld 45m². 
Het aantal structuren ten slotte schommelt tussen 0 en 23. Kenmerkend is verder: 

⋅ Artefactendensiteit: varieert, tussen 17,5 -43,0/m² 
⋅ Debitageafval: 3500 -10.000 
⋅ Spitsen: gemiddeld 40 
⋅ Klingen met afgestompte boord: gemiddeld 50, varieert tussen 32 -59 
⋅ Schrabbers: varieert, 12 -91 
⋅ Kernen: gemiddeld 120 
⋅ Secundaire type –groepen: alle secundaire typegroepen zijn aanwezig, 5 -10 

stekers en boren, 10 -20 messen en gekerfde werktuigen, geretoucheerde 
werktuigen zijn dominant 

 

                                                 
11 Er dient opgemerkt te worden, dat ik enkele van de variabelen, die door Price besproken worden heb achterwege 
gelaten (namelijk de gemiddelde afstand tot de volgende typegroep en de index of segregation). Deze gegevens 
zijn namelijk niet beschikbaar voor de besproken vindplaatsen binnen deze scriptie.  
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Op basis van een aantal verschillen kan deze groep onderverdeeld worden in 3 subgroepen: 
A) Grote sites zonder structuren. Deze sites zijn op bijna alle vlakken te vergelijken met de 

vindplaatsen met een hoog aantal structuren. 
B) Grote sites met talrijke structuren. 
C) Zeer grote sites (gemiddeld 10 x 20m). Het aantal werktuigen binnen de typegroepen is 

gelijklopend met de andere vindplaatsen. Deze sites zijn echter veel groter.  
 
Ten slotte onderzoekt hij de diverse types nederzettingen in het kader van een breder 
nederzettingsysteem. Hiervoor analyseert hij enkele aspecten, die een cruciale invloed hebben: 
(1) grootte van de populatie aanwezig op de site, (2) subsistence –activiteiten, (3) duur van de 
occupatie en ten slotte (4) periode/seizoen van occupatie.  
Voor het onderzoek van de grootte van de groep baseert Price zich op de formule ontwikkeld 
door Wiessner12

Wat de subsistence –activiteiten betreft, komt Price ook tot enkele conclusies. Uit een studie en 
statistische vergelijking van de 24 meest frequente diersoorten op de Mesolithische 
vindplaatsen komt hij tot een associatie tussen bepaalde diersoorten, die vermoedelijk samen 
werden gejaagd. Hij stelt, dat de primaire focus vooral gericht was op de jacht van groot wild, 
meer bepaald edelhert, ree en wild varken, dat gedurende gans het jaar beschikbaar was. 
Tijdens de warmere periode van het jaar was de jacht gericht op migrerende watervogels. Vis 
speelde tevens een belangrijke rol in de voedselvoorziening en werd aanzien als een relatief 
stabiele bron, die gedurende verschillende periodes van het jaar kon worden aangesproken. Een 
secundaire groep bestond uit kleinere dieren, meer bepaald de vos, wilde kat en de das. De 
aanwezigheid van deze dieren wijst op een seizoenale jacht, die gecombineerd werd met andere 
voedselstrategieën. Ten slotte werd de bever tijdens de koudere periodes van het jaar gejaagd. 
Verder stelt Price, dat de aanwezigheid van specifieke typegroepen, ook enige indicaties 
kunnen geven omtrent de uitgevoerde activiteiten. Hij stelt, dat kleine vindplaatsen, waar een 
grote hoeveelheid kernen aanwezig zijn, het best geïnterpreteerd worden als “chipping 
stations”, namelijk plaatsen waar kernen bewerkt werden tot werktuigen, die vervolgens naar 
een andere locatie werden meegenomen. Kleine sites met een grote hoeveelheid spitsen en 
schrabbers duiden op hunting stations of kill–butchering sites. De middelgrote en grote 
vindplaatsen vertegenwoordigen de basiskampen, waar een groep van 10 tot 15 personen 
gedurende een langere periode verbleef. Uit de aanwezigheid van specifieke typegroepen op de 
vindplaatsen concludeert Price, dat op de middelgrote sites voornamelijk hout, been en gewei 
werden bewerkt, terwijl op de grote sites lithisch materiaal werd bewerkt. Ten slotte merkt hij 
op, dat de aanwezigheid van organisch materiaal, meer specifiek hazelnootschelpen en de 

 (Wiessner 1974). Hieruit afgeleid, stelt hij dat het merendeel van de kleine 
sites, die gekenmerkt worden door de dominantie van 1 bepaalde typegroep, waarschijnlijk 
werden gebruikt voor een zeer specifieke activiteit. Daarbovenop stelt hij, dat deze vindplaatsen 
vermoedelijk slechts gedurende een zeer beperkte periode en door een kleine groep werden 
bewoond. De overige kleine sites, waar de belangrijkste typegroepen (kernen, schrabbers, 
spitsen en klingen) in ongeveer gelijke mate aanwezig zijn, vertegenwoordigen waarschijnlijk 
een korte occupatie door een groep mensen kleiner dan de primary subsistence unit, mogelijk 
een single nuclear family (ouders en kinderen). De middelgrote en grote sites werden bewoond 
door 2 tot 3 nuclear families (het niveau van de primary subsistence unit). Deze nederzettingen 
vertegenwoordigen de basiskampen, daar op deze vindplaatsen een breed spectrum aan 
typegroepen aanwezig is en vermits deze vindplaatsen over het algemeen tamelijk uniform zijn. 
Ten slotte zijn de zeer grote vindplaatsen mogelijk te correleren met aggregatiekampen.  

                                                 
12 Aan de hand van grondplannen van recente kampen van Bosjesmannen komt Weissner tot een formule om de 
grootte van de groep binnen een site te berekenen. Er dient echter vermeldt te worden, dat de formule van 
Weissner gebaseerd is op de verspreiding van organisch materiaal (over 90% van de site) en dat Price deze formule 
toepast op de verspreiding van het lithisch materiaal. Hij is er van overtuigt, dat de formule ook in deze 
omstandigheden toepasbaar is. 
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locatie van de vindplaats ook bijkomende informatie kunnen verschaffen omtrent de diverse 
activiteiten. Ten slotte bestudeert hij de gemiddelde duur van de occupaties (hij laat evenwel de 
kleine sites buiten beschouwing, daar deze vindplaatsen het product zijn van specifieke 
activiteiten). Aan de hand van de verhouding tussen de hoeveelheid werktuigen (in termen van 
typegroepen) en de omvang van de sites komt hij tot de vaststelling, dat de grote vindplaatsen 
ongeveer 2,5 maal langer bewoond zijn dan de middelgrote en grootste sites. De precieze duur 
van de occupatie is echter niet duidelijk.  
We kunnen besluiten, dat hoewel Price ook contexten integreert, waarvan de homogeniteit niet 
duidelijk is en hij vertrekt vanuit het idee dat de vindplaatsen een éénmalige occupatie 
vertegenwoordigen, hij onmiskenbaar een bruikbaar classificatiesysteem heeft ontwikkeld.  
 

1.3.2 Mellars 
 
Mellars (Mellars P. 1976, 375 -399) ontwikkelde halfweg de jaren ’70 een functioneel model 
voor de verklaring van de sterke typologische variabiliteit binnen het Britse Mesolithicum. Aan 
de hand van het archeologische materiaal van een reeks Britse vindplaatsen kwam hij tot 3 
belangrijke types nederzettingsstructuren.  
 
Een eerste stap in het onderzoek bestond eruit de sites onder te verdelen naargelang hun 
omvang. Hij onderkende 3 types, namelijk vindplaatsen, die slechts een beperkte oppervlakte 
beslaan (10 -15m²), sites die een groter oppervlak (44 -210m²) innemen en vindplaatsen met een 
groot oppervlak, maar die clusteren op bepaalde locaties. 

 
Verder maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de nederzettingen naargelang het seizoen, 
daar hij ervan overtuigd is, dat de seizoenen een invloed hebben op de economische activiteit 
van de sites, wat resulteert in een functioneel verschil tussen de vindplaatsen. 
Hij postuleert de aanwezigheid van 2 types kampementen in het Britse Mesolithicum, 
winterkampen enerzijds en zomerkampen anderzijds. Beide soorten kenmerken zich door een 
specifieke locatie en eigenschappen. De winterkampementen waren preferentieel in 
riviervalleien en depressies gelegen. De keuze voor dergelijke locatie werd versterkt door de 
eigenschap van edelherten om in de winter samen te komen in lagergelegen, waterrijke 
gebieden. De ligging nabij een waterbron bood bovendien een extra voordeel, daar de visvangst 
gedurende het ganse jaar een interessante voedselbron vormde. Kenmerkend voor deze 
winterkampen was tevens de grotere afmetingen van de nederzettingen, als gevolg van de groei 
van de sociale groep tijdens deze periode. Volgens Mellars komen verschillende leden van 
eenzelfde band samen tijdens de winter om de individuele nederlagen in de jacht te 
compenseren en zich te beschermen tegen prooidieren. Deze groeperingen van grotere groepen 
mensen leidden tot aanzienlijk grotere kampen tijdens de winter dan tijdens de zomer.  
De betere klimaatscondities tijdens de zomer zorgden er voor dat de sites preferentieel 
gelokaliseerd waren op plaatsen die tijdens de winter slechts weinig interessant waren, meer 
bepaald op hellingen en hoogtes. Bovendien boden deze locaties het voordeel dat de 
prehistorische mens een goed overzicht had over zijn omgeving. De sterke en weelderige groei 
van de planten tijdens de zomer verhinderde bovendien de bewoning in de valleien en dalen. 
Daarnaast moet opgemerkt worden dat de herten tijdens de zomer de neiging hadden om zich te 
verspreiden over het landschap en meer rond te trekken dan tijdens de winter. Kenmerkend 
voor de zomerkampen is tevens dat deze sites slechts door een beperkte groep mensen werden 
bewoond. De elementen die zorgden voor grote groeperingen in de winter waren tijdens de 
zomer namelijk minder relevant.  
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In een laatste fase analyseert Mellars (1976, 386 -395) de lithische samenstelling van de diverse 
sites en onderkent zo 3 typologische ‘groepen’: 
 

1) Type A of ‘assemblages met een dominantie aan microlieten’: deze assemblages worden 
gekenmerkt door een sterk overgewicht aan microlieten (tussen 88 en 97%) en een lage 
frequentie aan andere types werktuigen. Opmerkelijk is het beperkte aantal schrabbers. 
Andere artefacten, meer bepaald kernen en kerfresten zijn wel goed vertegenwoordigd 
en kunnen rechtstreeks in verband gebracht worden met de in situ productie van 
microlieten. Kenmerkend ten slotte is de voorkeur voor 1 bepaald type microlieten.  

 
Vervolgens koppelt hij de vindplaatsen behorend tot dit type assemblage met bepaalde locaties, 
eigenschappen en seizoenale kenmerken. Hieruit blijkt, dat deze assemblages op diverse 
locaties voorkomen, met een lichte voorkeur voor hoger gelegen plaatsen. Verder blijkt dat de 
meeste sites tamelijk klein zijn en weinig structurele sporen vertonen. Kenmerkend is wel de 
aanwezigheid van een haard in de onmiddellijke nabijheid van de artefactencluster. Het 
ontbreken van structurele elementen wijst vermoedelijk op een bewoning tijdens de zomer. De 
quasi afwezigheid van schrabbers wijst bijkomend op een bewoning in de zomer, daar tijdens 
deze periode minder nood was aan dierenhuiden. Hieruit volgend besluit hij, dat type A 
assemblages het best kunnen omschreven worden als zomersites en jachtkampementen.  

 
2) Type B of ‘gematigde assemblages’: typerend is het opmerkelijk lagere aantal 

microlieten (30 -60%) in vergelijking met type A en het sterkere belang van schrabbers 
(25-50%). Bovendien is er een brede variatie binnen de microlieten, in tegenstelling tot 
assemblages behorende tot type A.  

 
Vervolgens analyseert Mellars opnieuw de locatie, eigenschappen en seizoenale kenmerken van 
de vindplaatsen, die gekenmerkt worden door type B assemblages. Algemeen merkt hij op, dat 
deze sites een veel gevarieerder aantal locaties bewonen. Kenmerkend is tevens de opmerkelijk 
grotere afmetingen van de vindplaatsen, evenals de frequentie aanwezigheid van duidelijk 
afgelijnde woonstructuren. Daarna koppelt hij deze vindplaatsen met winterkampen en met de 
functie als basis- of residentiële nederzetting. Deze sites kenmerken zich namelijk door de 
sterke aanwezigheid van gemene werktuigen, waaronder schrabbers en stekers, evenals kernen 
en onbewerkte artefacten. De aanwezigheid van schrabbers is typerend voor de (late herfst en) 
winter, daar de nood aan huiden tijdens deze periode duidelijk belangrijker was. De sterke 
aanwezigheid van hazelnootschelpen zou een bijkomend bewijs vormen voor een bewoning 
tijdens de winter, evenals het hogere aantal stekers. Het gebruik van stekers is namelijk het 
interessantst in de late herfst of winter, wanneer de geweien van de beste kwaliteit zijn.  
 

3) Type C of ‘assemblages met een dominantie aan schrabbers’: kenmerkend is het 
extreem hoge aantal schrabbers (> 80%).  

 
De analyse van de 3 vindplaatsen behorende tot type C duidde aan, dat zowel hoge als lager 
gelegen locaties werden gebruikt. Bovendien vertonen sommige vindplaatsen sporen van 
structurele elementen en andere niet. Deze assemblages reflecteren hoogstwaarschijnlijk de 
uitvoering van beperkte en zeer gespecialiseerde activiteiten, vermoedelijk het bewerken van 
huiden. De occupatie van dergelijke vindplaatsen was waarschijnlijk van korte duur en door een 
beperkte groep. Verscheidene elementen wijzen erop, dat deze vindplaatsen bewoond werden 
tijdens de late herfst of winter. 
 
Concluderend kunnen we stellen, dat Mellars (evenals Price) een duidelijk en bruikbaar 
overzicht geeft van de diverse nederzettingtypes tijdens het Mesolithicum.  
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1.3.3 Arts 
 
In een poging het sociaalculturele gedrag van Ahrensburgjagerverzamelaars te reconstrueren, 
onderzoekt Arts (Arts N. et al. 1981, 85-116) diverse aspecten, die het leven van deze groepen 
beïnvloeden. Hij baseert zich hiervoor op de etnografische gegevens van binnenlandse 
subarctische groepen en onderkent zo diverse niveaus binnen de samenleving, meer bepaald de 
nuclear family (het laagste niveau, bestaande uit ouders en kinderen), de micro band (meerdere 
nucleaire families, die functioneel sterk van elkaar afhankelijk zijn), de macro band 
(verzameling van meerdere micro bands gedurende bepaalde seizoenen van het jaar, wanneer er 
een overaanbod aan voedsel is), maximum band (aggregatie van meerdere macro bands, 
cultureel met elkaar verwant). De aggregatie en verspreiding van de groep gebeurt afhankelijk 
van de beschikbare voedselbronnen en is specifiek voor bepaalde periodes van het jaar.  
 
Vervolgens komt hij tot een reconstructie van het jaarterritorium van de Ahrensburg-
vindplaatsen (hij gebruikt hierbij de Vessemse vindplaatsen in Nederland als vertrekpunt). 
Hierbij postuleert hij een migratiepatroon tussen het zomerterritorium in Noord–Brabant en 
Nederlands (en Belgisch) Limburg en het winterterritorium in de Belgische Ardennen. Het 
winterterritorium wordt gekenmerkt door een bewoning in grotten, waarbij de groepen zich 
maximaal konden beschermen tegen de barre weersomstandigheden. Tijdens deze periode 
worden de aanwezige voedselbronnen, waaronder enkele verspreidde rendieren en bevers 
geëxploiteerd. Vanaf de lente (april) migreren de groepen langs de Ourthe en Maas naar hun 
zomerterritorium in zuidelijk Nederland. Tijdens deze migratie zetten ze enkele tijdelijke 
transitkampen op. Deze kampen zullen waarschijnlijk slechts weinig archeologisch traceerbare 
sporen opgeleverd hebben. Tijdens deze periode worden bovendien de migrerende kuddes 
rendieren in grote aantallen geëxploiteerd. Dit leidt tot een grote aggregatie van mensen in 
nederzettingen gedurende deze periode van het jaar. In de volle zomer worden bijkomende 
voedselbronnen, die tijdens de rest van het jaar niet aanwezig zijn, aangesproken (onder meer 
plantaardig materiaal). Bovendien is dit hoogstwaarschijnlijk de periode, waarin men de 
vuursteen, afkomstig van de oevers van de Maas, verzamelt. Deze activiteit werd vermoedelijk 
vanaf de lente tot aan de herfst uitgevoerd. Vanaf de herfst, wanneer de temperaturen sterk 
dalen, wordt wederom gemigreerd naar het zuidelijke winterterritorium. Tijdens deze periode 
zal men opnieuw de grote kuddes rendieren exploiteren. Bijkomend zal men allerlei bessen en 
andere bewaarbare bronnen (waaronder hazelnoten, gedroogde vis) verzamelen.  
Uit het voorgaande blijkt, dat de prehistorische mens een patroon van migratie en exploitatie 
vertoonde, afhankelijk van het seizoen, landschap en de beschikbare voedselbronnen. Dit 
model, waarbij het exploitatie- en migratiesysteem wordt gereconstrueerd, is niet enkel 
toepasbaar op het Ahrensburgiaan, maar op alle periodes van de prehistorie. Een voorbeeld 
hiervan is de reconstructie van het nederzettingsysteem en –patroon tijdens het Magdaleniaan, 
ontwikkeld door Rensink (Rensink E. 1995), waarbij hij een migratiepatroon voorstelt voor de 
groepen in de Maasvallei, in het Duitse Rijngebied en het Seinebekken, gebaseerd op de 
aanwezigheid van exotische materialen op de vindplaatsen. Dergelijk exploitatie- en 
migratiesysteem zal ongetwijfeld ook voor het Mesolithicum van toepassing zijn geweest en 
kan mogelijk via een uitvoerige studie van nederzettingsystemen gereconstrueerd worden. 
 
In een andere publicatie (Arts N. 1987) bestudeert Arts de functionele opdeling van de sites en 
onderkent zo dezelfde types, die reeds door Binford (1983a) gedefinieerd waren, namelijk 
basisnederzettingen en extractiekampen. Deze laatste groep deelt hij verder op in 
overnachtingkampen, vis- en jachtplaatsen, grondstofverzamelplaatsen en uitkijkposten. Ten 
slotte haalt Arts het belang aan van grotere sociale verbanden of gelijkenissen in ‘stijl’, die 
volgens hem wijzen op het bestaan van sociale territoria. Hierop zal uitvoeriger worden 
ingegaan in een volgend deel (zie 1.4.). 
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1.3.4 Crombé 
 
In het kader van zijn doctoraatsthesis ontwikkelde Crombé (Crombé P. 1996, 323 -364; Crombé 
P. 1998b, 15 -28) een model van nederzettingssystemen voor het Belgische Mesolithicum. Op 
basis van het uitvoerig onderzoek13

 

 van een reeks Finaal–Paleolithische en Mesolithische 
vindplaatsen komt hij tot een onderverdeling van de diverse sites in 4 hoofdcategorieën: 

1) Basisnederzettingen: structuren met een beperkte omvang (10 -25m²), een relatief hoge 
frequentie aan werktuigen (4 -9%) en een aanzienlijk aantal verbrande artefacten (10 -
15%). Kenmerkend voor deze vindplaatsen is de evenredige verdeling binnen het 
werktuigenbestand, bestaande uit ongeveer de helft microlieten en gemene werktuigen. 
Deze typologische variatie wijst op een breed spectrum aan huishoudelijke activiteiten. 
De omvang van de sites wijst op de aanwezigheid van een beperkte groep mensen. 

 
2) Jacht- of viskampen: deze vindplaatsen komen zowel in omvang, als in frequentie aan 

werktuigen en verbrande artefacten overeen met de voorgaande categorie sites. 
Afwijkend is echter het hoge percentage aan microlieten (70 -90%). Deze hoge 
frequentie wijst ontegensprekelijk op de uitvoering van een specifieke activiteit, 
waarschijnlijk door een beperkte groep mensen en gedurende een korte periode. 
Afgeleid uit de etnografie kan men de jacht- of viskampen onderverdelen in 2 
subgroepen, namelijk hunting stands of kort bewoonde locaties (meestal 1 dag) van 
waaruit men de prooien observeert en bejaagt en field camps of beter uitgebouwde 
jachtkampen, waar men vaak gedurende een iets langere periode verblijft (meerdere 
dagen) in het kader van jachtactiviteiten. 

 
3) Raw material procurement sites: structuren met een beperkte omvang (10 -25m²). 

Opmerkelijk is het extreme lage percentage aan werktuigen (< 1%) en verbrande 
artefacten (< 3%). Andere elementen, waaronder de zeer grote hoeveelheden niet–
economisch gedebiteerde grondstof en de afwezigheid van haarden wijzen bijkomend 
op een specifieke functie. Deze vindplaatsen worden omschreven als niet –residentiële 
special purpose sites, namelijk locaties ingenomen door speciale taakgroepen, die vanuit 
het basiskamp naar deze sites trokken om grondstoffen te exploiteren.  

 
4) Roasting–place: structuren met een heel beperkte omvang (< 6%), een zeer lage 

frequentie aan werktuigen (< 1%), maar een opmerkelijk hoog aantal verbrande 
artefacten. De aanwezigheid van een dichte concentratie verbrande hazelnootschelpen 
wijst op de specifieke functie van de vindplaats als roosterlocatie voor organisch 
materiaal. Dergelijk type site werd vermoedelijk slechts gedurende een zeer korte 
periode en door een zeer beperkt aantal mensen (mogelijk 1 persoon) ingenomen. 

 
Bijkomend stelt Crombé (1996, 349), dat hoewel een zeer groot aantal vindplaatsen kan worden 
toegeschreven aan één van de bovenvermelde categorieën, er binnen het Mesolithicum 
ongetwijfeld een nog veel grotere variatie aan vindplaatsen bestond. Verscheidene 
etnografische bronnen (Binford 1983a; Houtsma et all. 1996; Newell et all. 1996) wijzen 
namelijk op het bestaan van diverse andere sitetypes (vooral special activity sites), waaronder 

                                                 
13 Tijdens het onderzoek werd zowel aan de nederzetting als geheel (omvang, dichtheid, aanwezige structuren), als 
aan het aanwezige materiaal uitvoerig aandacht besteed. Bovendien werd een rigide selectie doorgevoerd van de 
nederzettingen die, in het kader van de vraagstelling, het best voldeden aan de vereisten en de meeste kans op een 
positief resultaat verzekerden. Deze selectiecriteria waren: 1) volledige opgraving en horizontale bewaring, 2) 
beperkte verticale afknotting, 3) beperkte post –depositionele verstoring en 4) éénmalige occupatie. 
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kill –butcher sites, caches en transit camps. Het beperkte aantal materiële overblijfselen dat op 
dergelijke vindplaatsen wordt achtergelaten, evenals de geringe bewaring van de meeste sites in 
onze contreien zorgen echter voor een zeer beperkte archeologische zichtbaarheid, waardoor 
deze types vindplaatsen meestal niet herkend worden. 
 
In een volgende fase tracht hij de interne structuur van de sites als geheel te onderzoeken 
(Crombé P. 1996, 349-354). De beperkte dateringen, micro wear en refitting gegevens, 
beperken echter een diepgaande interpretatie van de meeste vindplaatsen, maar het onderzoek 
van Verrebroek –Dok levert wel enkele resultaten op. Daarbovenop wordt de bewoningsduur en 
–periode diepgaander onderzocht. De beperkte organische bewaring voor onze regio hindert een 
verregaande reconstructie van het seizoen. Algemeen kan echter gepostuleerd worden, dat de 
aanwezigheid van hazelnootschelpen wijst op een bewoning tijdens de late zomer of herfst. 
Deze vaststelling dient echter met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd, daar 
verscheidene onderzoekers (Mellars P. 1976; Price T.D. 1975) reeds gewezen hebben op de 
mogelijkheid om hazelnoten te bewaren gedurende een tamelijk lange periode, om zo te 
consumeren tijdens de moeilijkste periode van het jaar, namelijk de winter. In verband met de 
gebruiksduur van de vindplaatsen zijn de gegevens iets omvangrijker. Algemeen wordt gesteld: 
hoe duidelijker de interne organisatie van de site, hoe korter de bewoning. De verhouding van 
het aantal artefacten ten opzichte van de omvang van de site zou tevens een indicatie kunnen 
zijn van de bewoningsduur. Deze interpretatie wordt echter als tamelijk onbetrouwbaar ervaren, 
daar andere elementen, namelijk de aard van de activiteiten tevens kunnen zorgen voor een 
verschil in omvang of aantal werktuigen. 
Kortom kunnen we stellen, dat het onderzoek naar de nederzettingsystemen binnen het 
Mesolithicum reeds enkele interessante pistes heeft blootgelegd. Het totnogtoe beperkte aantal 
gegevens voor de meeste vindplaatsen hinderde echter diepgaande interpretaties. 
 

1.3.5 Verhart 
 
Gezien het grote gebrek aan organisch materiaal op vindplaatsen in onze regio (meer bepaald 
zuidelijk Nederland en België) is het vaak zeer moeilijk om een beeld te creëren van het leven 
en de economie van de Mesolithische mens. Met de bedoeling deze problematiek diepgaander 
te onderzoeken en een antwoord te vinden op het bestaan en vooral het herkennen van 
nederzettingsystemen in het zuiden van Nederland, startte Verhart (Verhart L. 2000, 47 -139) 
op het einde van de jaren ’80 een grootschalig onderzoeksproject.  
Tijdens dit project werd het onderzoek op verscheidene niveaus gevoerd en getest, namelijk 
zowel op de kernregio (Venray), de micro regio (Loobeekdal) als op het siteniveau. Hiervoor 
werd eerst en vooral informatie verzameld omtrent de reeds onderzochte, opgegraven en 
geprospecteerde Mesolithische vindplaatsen binnen de regio Venray. Bovendien werd in de 
mate van het mogelijke informatie verzameld betreffende de geologische en geografische 
toestand van de regio, evenals de invloed van de mens op de bodemgesteldheid door de eeuwen 
heen. Vervolgens werd de microregio Loobeekdal naderbij onderzocht. Hier werd tevens 
informatie ingezameld betreffende de bodemgesteldheid, aanwezige verstoringen, geografie en 
vroegere ecologie. In de hoop bijkomende informatie te verkrijgen werd een boorcampagne 
opgestart, waarbij 80 percelen werden onderzocht. Uiteindelijk werden tijdens deze campagne 
43 vindplaatsen ontdekt, waarbij oppervlaktemateriaal kon worden ingezameld. Deze 
preliminaire campagne heeft duidelijk aangetoond, dat een groot deel van de sites in de 
microregio zwaar aangetast of volledig vernield waren. Bovendien merkte men op dat de 
ontdekte oppervlaktevindplaatsen allemaal geconcentreerd lagen op de rand van de vallei met 
de Loobeek, op de grens met de dekzanden. In een volgende fase werden vindplaatsen met 
meer dan 100 artefacten geselecteerd in het kader van een functionele analyse. Slechts 6 sites 
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konden onderzocht worden. Hieruit blijkt, dat de sites geen duidelijke functionele verschillen 
vertonen, noch dat er een sterk overgewicht is van een bepaald type werktuigen, dat zou kunnen 
wijzen op een specifieke functie. Deze vindplaatsen worden daarom allemaal geïnterpreteerd 
als basiskampen, met een focus op jachtactiviteiten. In de hoop deze vaststellingen te kunnen 
bevestigen werd de vindplaats Merselo–Haag opgegraven. Tijdens de opgraving kwam een 
Vroeg–Mesolithische en Laat –Mesolithische site aan het licht. Beide vindplaatsen werden 
onderzocht, waarbij (in het kader van de vraagstelling) vooral aandacht werd geschonken aan 
de Laat –Mesolithische occupatie. Deze Laat –Mesolithische site bestond uit 5 concentraties en 
2 haarden, waarin een beperkte hoeveelheid houtskool werd aangetroffen. 14C –dateringen 
hebben echter aangetoond, dat de haarden waarschijnlijk niet te verbinden zijn met de 
Mesolithische occupatie (behalve indien men een zeer late datering van 5200BP accepteert). 
Ten slotte werd de herkomst, distributie en het technologisch procédé van het lithisch materiaal 
onderzocht. Hieruit bleek, dat de grondstoffen over tamelijk grote afstand werden ingezameld 
en dat het merendeel van het materiaal ter plaatse was bewerkt. Opmerkelijk was, dat het 
materiaal dat in situ werd vervaardigd slechts weinig ‘vakmanschap’ vertoonde (met een nadruk 
op de productie van afslagen in plaats van klingen) terwijl de geïmporteerde (semi)afgewerkte 
werktuigen veel verzorgder waren. De refitting en ruimtelijke analyse wezen bovendien op een 
eenmalige en kortstondige occupatie van de site. De aanwezigheid van een groot aantal 
gebruiksporen op het lithisch materiaal duidde ten slotte op intensief en herhaald gebruik van 
sommige werktuigen, wat mogelijk een indicatie geeft van retooling op de site. Al deze 
elementen wijzen, volgens de onderzoekers, op een functie als kortstondig bewoond basiskamp, 
waar een nadruk lag op jachtactiviteiten. Het, weliswaar beperktere, onderzoek van de Vroeg–
Mesolithische vindplaats wees op dezelfde functie. 
 
Concluderend stelt Verhart (na vergelijking met 3 Belgische Mesolithische vindplaatsen, 
namelijk Dilsen, Weelde en Opglabeek), dat men tijdens het Mesolithicum, ondanks de 
uitvoerige etnografische informatie (Binford 1983a; 1983b; Newell et all. 1996; Houtsma et all. 
1996), slechts een zeer beperkt aantal vindplaatsen daadwerkelijk kan herkennen binnen het 
archeologische bestand, meer bepaald basiskampen en jachtkampementen. Ten slotte stelt hij, 
dat men tijdens het Late Mesolithicum (in tegenstelling tot het Vroege Mesolithicum) geen 
jachtkampen meer aantreft. Alle onderzochte vindplaatsen duiden op basiskampen, waarbij de 
jacht op de meeste sites weliswaar een prominente rol speelt. Echte jachtkampen met een sterke 
dominantie aan microlieten en quasi afwezigheid van gemene werktuigen zijn niet meer 
aanwezig. Aggregatiekampen kunnen volgens Verhart ook niet onderscheiden worden. De rol 
van deze zeer diverse types sites lijkt dus overgenomen te zijn door tamelijk kleine, 
multifunctionele basiskampen (met de focus op een specifieke activiteit), gelegen op de grens 
van grote geografische eenheden.  
 
 

1.4 Socio –culturele interpretatie 
 
Zoals hierboven aangehaald, kunnen de nederzettingen op verscheidene niveaus onderzocht 
worden, meer bepaald op het niveau van de individuele vindplaats, binnen de volledige 
jaarcyclus en ten slotte op het niveau van de sociale territoria (aan de hand van stijlkenmerken 
of socio –culturele affiliatie). Verscheidene vorsers, waaronder Rozoy (Rozoy J.-G. 1997a) en 
Gendel (Gendel P.A. 1990), schuiven de invloed van deze sociale territoria naar voren als 
mogelijke oorzaak voor de sterke variabiliteit. 
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1.4.1 Rozoy en de invloed van ‘sociale territoria’ 
 
Rozoy (Rozoy J.-G. 1997a; 1997b & 1998) postuleert in een reeks publicaties een aantal 
interessante oorzaken en mechanismen voor de typologische variabiliteit binnen het Franse en 
Belgische Mesolithicum. Hoewel hij zich baseert op 2 groepen, waarvan de typo–
chronologische onderverdeling tegenwoordig onwaarschijnlijk lijkt, reikt hij toch een aantal 
interessante instrumenten aan om de variabiliteit te interpreteren. Hij onderscheidt in zijn 
publicaties 2 culturele groepen voor onze gebieden, meer bepaald het Ardenniaan voor Zuid–
België en een deel van de Franse Ardennen en het Limburgiaan voor Noord–België en de 
aangrenzende delen van Nederland. Hij beschouwt deze 2 entiteiten als aparte ‘sociale 
territoria’, die gekenmerkt worden door specifieke lithische samenstellingen. De verschillen in 
de lithische assemblage tussen deze 2 groepen schrijft hij niet toe aan het klimaat of de ligging 
van de vindplaatsen, noch aan de beschikbaarheid van primaire grondstoffen, maar wel aan de 
‘constante en permanente druk van het milieu’, die ervoor zorgde dat de Mesolithische mens 
verplicht werd nieuwe technische ontwikkelingen door te voeren binnen de jachtuitrusting. De 
jacht (en daarmee verbonden ook de visvangst) was de voornaamste overlevingbasis tijdens de 
prehistorie. Het was bijgevolg de nood aan veranderingen binnen de jachttechniek, die zorgde 
voor de sterke technologische en typologische evoluties. Deze veranderingen werden eventueel 
door de nabijgelegen culturen (in grote of kleinere mate) overgenomen. Het feit dat de ‘sociale 
territoria’ dichter bij elkaar kwamen te liggen vanaf het Epi –Paleolithicum zorgde voor de zeer 
snelle veranderingen en dus de sterke variabiliteit.  
 
Hoewel Rozoy inderdaad enkele instrumenten aanreikt om de oorzaak van de variatie 
diepgaander te onderzoeken, biedt dit model slechts weinig antwoorden op de grote diversiteit 
binnen de Belgische assemblages. Hij baseert zich namelijk op een te eenvoudige diachronische 
verklaring voor 2 typo–chronologische groepen waarvan de daadwerkelijke toeschrijving in 
twijfel getrokken wordt. Bovendien kunnen tijdens het Vroege Mesolithicum alleen al 5 aparte 
groepen onderscheiden worden, waarvan 3 gelijktijdig. Dit wijst er op dat er meer sociale 
groepen kunnen onderkend worden tijdens het Mesolithicum. Anderzijds duidt de diversiteit er 
mogelijk op dat België door verschillende ‘culturen’ werd beïnvloed.  
 

1.4.2 De invloed van grote sociale groepen en culturen op het Belgische Mesolithicum 
 
Zoals hierboven aangehaald kenmerkt het Belgische Mesolithicum zich door enkele 
chronologisch gelijktijdige, maar typologisch zeer diverse groepen. Deze sterke variabiliteit is 
het gevolg van allerlei invloeden van techno- of culturele complexen, waarvan de invloedsfeer 
de landsgrenzen overschrijdt. De specifieke kenmerken van elke “typologische groep” tonen 
aan dat diverse regio’s de assemblages hebben beïnvloed (Crombé P. 1996, 455 -488): 
 

1) Groep van Neerharen: deze groep kent waarschijnlijk haar oorsprong kent in het 
Ahrensburgiaan. Er zijn bovendien zeer sterke typologische affiniteiten zichtbaar met 
een aantal Noordwest –Europese tradities, behorende tot het Duvensee–complex. Dit 
complex ontwikkelde zich tijdens het Mesolithicum in het voormalige gebied van het 
Ahrensburgiaan. De gelijkenissen zijn onder meer te vinden in het Noord–Duitse 
“Duvensee” en “Friesack”, evenals in de West–Duitse “Hambacher –Gruppe”, de Noord 
–Franse “Groep van Hailles” en de Engelse “Groep van Deepcar”. De gelijkenissen zijn 
vooral zichtbaar in de sterke dominantie van spitsen met niet–geretoucheerde basis. 
Enigszins afwijkend is de quasi afwezigheid van macrolieten in onze gebieden, evenals 
het iets hogere aantal segmenten.  
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2) Groep van Ourlaine: in tegenstelling tot de voorgaande groep, vertoont de “Groep van 
Ourlaine” meer parallellen met de zuidelijke tradities, meer bepaald met de West–Duitse 
“Hambacher Gruppe”, het Noord–Franse “Tardenoisien Moyen” en het “Mésolithique 
ancien de l’Est”, uit de Franse Jura. 

 
3) Groep van Verrebroek: deze groep, meer bepaald faciës 1, kan het best vergeleken 

worden met de Noordwest–Europese tradities, meer bepaald met de “Duvensee –groep”. 
De jongere faciës blijkt daarentegen een fusie te zijn van de “Groep van Ourlaine” en 
faciës 1 van de “Groep van Verrebroek”. 

 
4) Groep van Meer: de sterke aanwezigheid van spitsen met geretoucheerde basis verwijst 

naar de zuidelijke tradities, met name de “Mésolithique ancien de l’Est” uit het oosten 
van Frankrijk en het “Beuronien A” uit Zuid –Duitsland. 

 
5) Groep van Sonnisse Heide en Gelderhorsten: de aanwezigheid van de vlakke retouches 

kent slechts weinig parallellen in de rest van Europa. Mogelijk hebben we hier te maken 
met een lokale ontwikkeling. De vondst van enkele van de oudste artefacten met sporen 
van de vlakke retoucheertechniek werden namelijk binnen de “Groep van Neerharen” en 
de “Groep van Verrebroek” aangetroffen, waardoor een lokale oorsprong zeer reëel is. 
De beste overeenkomsten zijn totnogtoe te vinden in Noord–Frankrijk, met name binnen 
de “Groep van Chausée –Tirancourt”, evenals het “Tardenoisien Ancien I en Moyen II”. 
Enkele parallellen kunnen tevens gevonden worden in Nederlands Limburg en Noord–
Brabant en ten slotte in West–Duitsland. 

 
Uit bovenstaande onderverdeling blijkt, dat de Mesolithische groepen sterk beïnvloed zijn door 
de ons omringende culturen. De “Groep van Neerharen” en “Verrebroek, faciës 1” werden 
vooral beïnvloed door de Noordwest–Europese culturen, terwijl de “Groep van Ourlaine” 
affiniteiten vertoont met de oostelijke en zuidelijke groepen. Mogelijk dient de variatie 
geïnterpreteerd te worden als het gevolg van toenemende sociale contacten. De kans bestaat, dat 
zoals voor het Epi–Paleolithicum, België zich op de grens tussen grote “complexen” bevond.  
 
 

 
Figuur 1: Weergave van de grote culturele "complexen" tijdens de tweede helft van het Boreaal.  

1= complex met spitsen met schuine afknotting en ongelijkbenige driehoeken; 2 = complex met segmenten; 3 
= co-existentie tussen 1 en 2; 4 = Sauveterriaancomplex (naar CROMBE P. 2002, p. 111) 
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Gendel (Gendel P.A. 1990, 40 -47) postuleert dat de afstand tussen de groepen en dus de sites 
een cruciale rol speelde in de mate waarin een bepaalde groep of cultuur een andere groep kon 
beïnvloeden. Algemeen kunnen we stellen: hoe groter de afstand tussen de verscheidene 
groepen en sites, hoe kleiner de kans op ‘acculturatie’. Verder onderscheidt hij 2 niveaus 
waarop deze acculturatie plaatsvond, meer bepaald via het individu (assertive style) en via de 
volledige groep (emblematic style). Deze stilistische (typologische) verschillen zouden 
aangewend zijn om de grenzen van de territoria aan te duiden en te ‘bevestigen’.  
De toenemende dichtheid tussen de sociale territoria dient natuurlijk een bepaalde ‘trigger 
factor’ te hebben, dat ervoor zorgt dat de socio –culturele groepen dichter bij elkaar komen te 
liggen. De stijging van de zeespiegel (Crombé P. 1996, 489; Crombé P. 2002, 103 -104) vanaf 
het Preboreaal kan eventueel als een doorslaggevende factor beschouwd worden, die de 
prehistorische mens als het ware verplichtte de vroegere gebieden te verlaten en meer 
‘landinwaarts’ te trekken. Vanaf 9.300 tot 9.000 BP kende de zeespiegel een opmerkelijke 
stijging, waardoor ¼ van het oorspronkelijke woonoppervlak tussen Engeland en continentaal 
Europa verbroken was. Vanaf 8.600 BP was de verbinding volledig verbroken. Deze afname in 
territorium verplichtte de Mesolithische groepen om zich dichter bij (of mogelijk zelfs in) het 
gebied van andere sociale groepen te vestigen. Volgens Gendel (Gendel P.A. 1990) leidden 
dergelijke toenemende contacten tot een veel duidelijker uiting van de eigen stijlkenmerken.  
Mogelijk dient tevens een beïnvloeding van deze ‘nieuwe groepen’ op de gevestigde culturen in 
beschouwing genomen te worden? Het is namelijk niet onwaarschijnlijk, dat de groepen uit het 
Noordzeebekken een intermediaire positie innamen tussen de continentale en Engelse culturen 
(geografisch, maar ook in stijl). Daar deze gebieden tegenwoordig ontoegankelijk zijn voor 
onderzoek, valt dit moeilijk te controleren. Mogelijk kan de aanwezigheid van ‘Engelse’ 
stijlkenmerken in onze assemblages hier een uiting van zijn. De aanwezigheid hiervan werd al 
aangetoond binnen de “Groep van Neerharen” en “Verrebroek, faciës 1”, die enkele affiniteiten 
vertonen met de noordelijke tradities, onder meer met de “Groep van Deepcar”.  
 
In verband met de latere fasen van het Mesolithicum zijn de gegevens veel beperkter. Mogelijk 
dient de toenemende neolithisatie tijdens de finale fase van het Mesolithicum in overweging 
genomen te worden voor de sterke veranderingen tijdens deze periode? Zoals uit verscheidene 
publicaties (Price T.D. 2003) is gebleken zorgde deze neolithisatie voor een toenemende druk 
op de Mesolithische populaties en een sterke inkrimping van de bestaande territoria. De 
veranderingen binnen de microlieten (meer bepaald veranderingen binnen de trapezia, met een 
evolutie van rechthoekige en rhombische naar symmetrische en asymmetrische exemplaren), 
evenals het verschijnen van Danubiaan–spitsen op sommige vindplaatsen is mogelijk een uiting 
van deze processen. De aanwezigheid van deze Danubiaan–spitsen op een aantal finale 
Mesolithische sites duidt mogelijk op een (toenemend) contact tussen de oorspronkelijke 
Mesolithische groepen en de neolithische bevolkingsgroepen. 
 
Hoewel we de voornaamste aspecten, die een invloed hebben gehad op de typologische 
variabiliteit, besproken hebben, zullen er hoogstwaarschijnlijk nog elementen een rol gespeeld 
hebben binnen de diversiteit. We zullen hieronder kort nog 1 relevante factor belichten. 
 

1.4.3 De invloed van het grondstofgebruik 
 
Uitgebreid onderzoek te Verrebroek –Dok (Crombé P. 1996, 492 -497) heeft aangetoond, dat 
tijdens het Vroege Mesolithicum een duidelijke voorkeur bestond tussen bepaalde typologische 
groepen en de keuze voor een ‘exotische’ materiaalsoort. Binnen de “Groep van Verrebroek” 
werd bijvoorbeeld preferentieel gebruikt gemaakt van kwartsiet van Tienen (10 tot 15% in de 
nabijheid van de herkomstbron (tot 25km), 1 tot 2% verder hiervandaan). Deze materiaalsoort 
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is daarentegen quasi afwezig binnen de overige 2 Vroeg –Mesolithische groepen. Hier is een 
duidelijke dominantie van kwartsiet van Wommersom merkbaar. 
De aanwezigheid van een specifieke vreemde materiaalsoort wordt in verband gebracht met gift 
exchange, waarbij groepen, die hetzelfde sociale territorium bewoonden het materiaal onderling 
‘ruilden’. Mogelijk duidt deze uitwisseling tevens op de “symbolische” relatie tussen 
individuen en groepen (voor het in stand houden en bevestigen van de sociale territoria). Het 
uitwisselen van beide materiaalsoorten duidt dus waarschijnlijk op de aanwezigheid van 
minimaal 2 sociale groepen (mogelijk ‘dialectic tribes’). De sterke uiting van deze relaties is 
vermoedelijk het gevolg van toenemende druk of stress. 
Vanaf het Midden–Mesolithicum wordt het kwartsiet van Tienen niet meer aangewend op de 
diverse vindplaatsen. Wommersomkwartsiet kent daarentegen een sterkere verspreiding. In 
tegenstelling tot voorgaande periode wordt het kwartsiet van Wommersom, vanaf het Midden, 
maar vooral vanaf het Late Mesolithicum, ook buiten het herkomstgebied in aanzienlijke mate 
teruggevonden (20 -30%), meer bepaald in de Belgische en Nederlandse Kempen. In de andere 
delen van het land blijft het aandeel aan Wommersomkwartsiet beperkt. Mogelijk wijst dit op 
de aanwezigheid van kleinere territoriale groepen vanaf het Midden–Mesolithicum.  
 

1.5 Besluit 
 
De voorgaande bespreking van de voornaamste modellen en theorieën omtrent prehistorische 
nederzettingsystemen, -patronen en mobiliteit heeft onmiskenbaar aangetoond, dat een breed 
spectrum aan factoren de diversiteit op de vindplaatsen heeft bepaald. Bovendien heeft een 
onderzoek van deze aspecten op een hoger niveau, meer bepaald binnen de sociale territoria, er 
duidelijk op gewezen, dat de variabiliteit op diverse niveaus kan onderzocht worden. Tijdens de 
eigenlijke analyse zullen we ons echter focussen op het siteniveau en trachten de diverse 
vindplaatsen functioneel te interpreteren. Hiervoor zullen we ons voornamelijk baseren op het 
nederzettingsysteem ontwikkeld door Crombé (hoofdstuk II, 1.3.4.), daar deze opdeling naar 
mijn mening het meest verfijnd is en het best toepasbaar op de beschikbare gegevens. 
Bovendien is deze onderverdeling gebaseerd op meer recente gegevens (dan bv. Price) en 
worden de verschillende types vindplaatsen (onder meer) besproken op basis van de percentuele 
aanwezigheid van microlieten en gemene werktuigen, waardoor we het gemakkelijker kunnen 
verbinden met de gegevens in deze scriptie. 
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2 HET BELANG VAN DE TYPO –CHRONOLOGIE 
 

2.1 Inleiding 
 
Hoewel we ons binnen deze scriptie vooral focussen op een functionele reden (meer specifiek 
in termen van nederzettingsstructuren en –patronen) achter de typologische variatie, is het 
duidelijk dat ook andere factoren een cruciale rol gespeeld hebben binnen de typologische 
diversiteit. De uitwerking van een verfijnde typo–chronologie is hierbij van onmiskenbaar 
belang. Daar omtrent dit aspect reeds veel gepubliceerd en geweten is, zullen we ons beperken 
tot een kort overzicht van de voornaamste evoluties.  
 

2.2 Chronologische interpretatie 
 
Er is in het verleden al veel onderzoek verricht in verband met de precieze chronologie van het 
Mesolithicum. Voor België verdeelde Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984, 184) het 
Mesolithicum op in 2 fasen, meer bepaald een vroege en een late fase. De start van de late fase 
werd volgens hem ingeluid door het verschijnen van de trapezia rond 8.000 BP. Ondertussen is 
na bijkomend onderzoek (Crombé P. 2002, 101) gebleken, dat het Mesolithicum kan opgedeeld 
worden in 3 fasen, meer bepaald een vroege fase (9.500 tot 8.700/8.500 BP), een midden fase 
(8.700/8.500 tot 8.000/7.800 BP) en een late fase (8.000/7.800 tot 6.500/6.000 BP). Voor 
Zandig Vlaanderen kan nog een vierde, finale fase (6.000 tot 5.200/5.000 BP) worden 
toegevoegd. 
Elke fase wordt bovendien gekenmerkt door de aanwezigheid van verscheidene ‘groepen’, die 
zich karakteriseren door een specifieke werktuigen-, maar vooral microlietensamenstelling. De 
opdeling in verscheidene groepen zorgde door de jaren heen voor onenigheid. Voor België 
verdeelden zowel Vermeersch als Gob het Mesolithicum in verscheidene fasen en groepen. Gob 
(Gob A. 1984, 195 -208; 1985) onderscheidde 5 grote fasen, meer bepaald het Ahrensburgiaan, 
Epi–Ahrensburgiaan, Beuroniaan, de Rijn–Maas–Schelde–cultuur en het Montbaniaan. Hij 
baseerde zich voor deze onderverdeling voornamelijk op een aantal onbetrouwbare 14C–
dateringen, waardoor de waarde van zijn typo–chronologie vaak in twijfel wordt getrokken. 
Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984, 181 -193) baseerde zich voornamelijk op de 
morfologische kenmerken van het materiaal, daar hij van mening was dat de beschikbare 
dateringen nog te gering en te onbetrouwbaar waren. Hij onderscheidde 8 groepen, namelijk de 
groep van Neerharen, de groep van Mendonk, de groep van Sonnisse Heide, de groep van 
Gelderhorsten en de groep van de Kemmelberg voor het Vroege Mesolithicum. Voor het Late 
Mesolithicum onderkende hij de groep van Moordenaarsven, de groep van Paardsdrank en de 
groep van Ruiterskuil. Hoewel deze chronologieën duidelijk een waarde hadden en de eerste in 
hun soort waren om het Mesolithicum enigszins te kunnen onderverdelen in verscheidene fasen 
en groepen, konden de opdelingen vaak niet voldoende gekoppeld worden aan correcte 
dateringen. 
Recent zijn, onder leiding van Crombé (Crombé P. 1996, 484 -488; Crombé P. 1999, 189-197), 
echter een aantal nauwkeuriger (op hazelnootschelpen) 14C–dateringen uitgevoerd, waardoor 
het mogelijk was een nieuwe en meer precieze chronologie uit te werken: 
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Het Vroege Mesolithicum wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vijf typologische 
groepen, die zich van elkaar onderscheiden door de frequentie en soort microlieten. 
 

- Groep van Neerharen: kent waarschijnlijk haar oorsprong in het Ahrensburgiaan en 
wordt gedomineerd door spitsen met niet–geretoucheerde basis (> 50%), meer bepaald 
spitsen met schuine afknotting. Andere categorieën microlieten, waaronder 
ongelijkbenige driehoeken, segmenten en spitsen met geretoucheerde basis komen ook 
voor, maar maken nooit meer dan 10% tot 15% van het microlietenbestand uit. Het 
noorden van het land wordt bovendien gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van 
microklingen met afgestompte boord (10-15%). De “Groep van Neerharen” kenmerkt 
zich verder door het relatieve belang van gemene werktuigen, vooral schrabbers en 
stekers. Deze werktuigen zijn duidelijk een reminiscentie van het Epi –Paleolithicum. 
Hun aandeel kan op sommige vindplaatsen hoog oplopen.  

 
- Groep van Ourlaine: spitsen met niet–geretoucheerde basis zijn beperkter aanwezig 

(35%). Segmenten zijn wel goed vertegenwoordigd en domineren de assemblage (35 -
45%). Driehoeken en spitsen met geretoucheerde basis komen tevens voor, maar hun 
aandeel ligt vaak niet hoger dan 10% tot 15%. Ten slotte lijkt de Epi–Paleolithische 
factor af te nemen. 
 

- Groep van Verrebroek: wordt gedomineerd door de (ongelijkbenige) driehoeken (25 -
50%) en kan onderverdeeld worden in 2 subgroepen (faciës 1 en 2). Tijdens de oudere 
fase (faciës 1) ontbreken de segmenten, terwijl die in de jongere fase (faciës 2) wel 
aanwezig zijn. Volgens Crombé (Crombé P. 1996, 486) kan de jongere fase beschouwd 
worden als een fusie van de “Groep van Ourlaine” (segmenten) en faciës 1 van de 
“Groep van Verrebroek” (ongelijkbenige driehoeken).  
 

- Groep van Chinru: binnen het Vroege Mesolithicum kan men verder nog de “Groep van 
Chinru” onderscheiden. Kenmerkend is de dominantie van ongelijkbenige driehoeken 
en vooral spitsen met geretoucheerde basis (30 -45%). Samen vormen ze ongeveer 70% 
tot 80% van het volledige microlietenbestand.  

 
- Groep van Meer: vertoont sterke gelijkenissen met de voorgaande groep, onder meer in 

de sterke aanwezigheid van spitsen met geretoucheerde basis (30%). Driehoeken zijn 
echter minder frequent aanwezig dan in de “Groep van Chinru” en spitsen met niet–
geretoucheerde basis domineren in de assemblage.  

 
Het beperkte aantal (goede) absolute dateringen hindert voorlopig een fijnere opdeling. Toch 
kan men reeds vaststellen dat de eerste 3 typologische groepen (Groep van Neerharen, Ourlaine 
en Verrebroek faciës 1) gelijktijdig zijn. Deze groepen dienen allemaal gesitueerd te worden in 
het eerste kwart van het Preboreaal, meer bepaald tussen 8.350 en 8.000 cal BC. Faciës 2 
binnen de Groep van Verrebroek is iets jonger en wordt gedateerd tot aan het eerste kwart van 
het Boreaal, tot ongeveer 7.700 cal BC. Men beschikt in verband met de overige Vroeg –
Mesolithische groepen (Chinru en Meer) jammer genoeg nog niet over adequate dateringen, 
waardoor de positionering van de groepen onduidelijk blijft.  
 



 38 

Tijdens het Midden –Mesolithicum kan men 2 typo–chronologische groepen onderscheiden: 
 

- Groep van Sonnisse Heide: kenmerkend is de sterke dominantie van microklingen met 
afgestompte boord (80 -90%), vooral smalle exemplaren. Spitsen met geretoucheerde 
basis en microlieten met vlakke retouches komen tevens voor, weliswaar in zeer 
variërende aantallen. Segmenten, driehoeken en spitsen met niet–geretoucheerde basis 
komen praktisch niet voor. 
 

- Groep van Gelderhorsten: binnen deze groep zijn de (smalle) microklingen met 
afgestompte boord, in vergelijking met voorgaande groep, nog steeds sterk aanwezig. 
Microlieten met vlakke retouches vormen echter de dominante categorie (35 -40%). 

 
14C –dateringen hebben onmiskenbaar aangetoond dat de “Groep van Sonnisse Heide” jonger 
is dan de voorgaande, Vroeg –Mesolithische groepen. Deze groep wordt voorlopig in de tweede 
helft van het Boreaal geplaatst, meer bepaald tussen 7.400 en 7.000 cal BC. Binnen de “Groep 
van Gelderhorsten” werden voorlopig nog geen sites adequaat gedateerd, waardoor de 
positionering van de 2 groepen ten opzichte van elkaar onduidelijk blijft. 
 
Ten slotte kan men tijdens het Late Mesolithicum nog 3 aparte groepen onderkennen: 
 

- Groep van Paardsdrank: hier domineren de trapezia (45 -65%), meer specifiek de 
rechthoekige en asymmetrische exemplaren. Andere types microlieten, namelijk 
microklingen met afgestompte boord (15 -35%), microlieten met vlakke retouches (< 
10%), spitsen met niet–geretoucheerde basis (< 15%) en ongelijkbenige driehoeken 
komen nog steeds voor, maar in beperkte mate. 
 

- Groep van Ruiterskuil: trapezia domineren duidelijk onder de microlieten (80-90%).  
 

- Groep van Melsele: deze groep kenmerkt zich door de aanwezigheid van een Laat–
Mesolithische lithische industrie, evenals Swifterbant–aardewerk.  

 
Voor het Late Mesolithicum beschikt men onder andere binnen de “Groep van Paardsdrank” 
over bruikbare dateringen. Deze groep dient geplaatst te worden tussen 6.200 en 5.700 cal BC. 
De “Groep van Melsele” ten slotte moet gedateerd worden rond 5.700 cal BC. Er bestaan 
voorlopig nog geen degelijke dateringen voor de “Groep van Ruiterskuil”. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat in alle 3 de periodes nog onvoldoende goede dateringen 
voorhanden zijn om de diverse typologische groepen ten opzichte van elkaar te kunnen 
positioneren. Hoewel de toekomst enkele interessante perspectieven biedt14

                                                 
14 Er wordt meer en meer aandacht besteed aan een degelijke sampling op de Mesolithische sites. Deze verbeterde 
staalname zou de kwaliteit van de 14C –dateringen sterk moeten verbeteren. Vroeger werden vooral verspreide 
houtskoolresten gedateerd, die vaak niet duidelijk konden verbonden worden met antropogene structuren. 
Houtskool heeft tevens het nadeel dat het vaak verkeerde dateringen oplevert (oa als gevolg van het oud –hout –
effect en het ontstaan van houtskool als gevolg van natuurlijke branden). Tegenwoordig worden vooral verbrande 
hazelnootschelpen, hars en verbrand been gedateerd. Deze materialen hebben het voordeel dat ze wel duidelijk 
kunnen gekoppeld kunnen worden aan een menselijke aanwezigheid en op die manier rechtstreeks de occupatie 
dateren (Crombé P. et allii 1998, p. 62 -63).  

, zijn de gegevens 
voorlopig nog te weinig verfijnd om een verdere opdeling door te voeren. Bovendien focust de 
typo–chronologie zich op de evolutie van de microlieten, waardoor deze interpretatie slechts 
weinig antwoorden biedt op de diversiteit binnen de volledige assemblage, zoals die hier 
onderzocht wordt. 
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Bespreking van de 

vindplaatsen 
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Deel A: Opgegraven vindplaatsen 
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1 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE DONK 
 

1.1 Algemene bespreking van de site 

1.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de opgraving van een IJzertijdnederzetting te Donk in 1984 werd een kleine 
concentratie lithisch materiaal teruggevonden, die tijdens een daaropvolgende campagne 
onderzocht werd door prof. P.M. Vermeersch van de K.U. Leuven en de toenmalige Nationale 
Dienst voor Opgravingen. Naast deze lithische concentratie trof men tevens enkele kuilen aan 
met IJzertijd- en Romeins aardewerk. Deze laatste zullen hier niet besproken worden. Het 
lithisch materiaal dat bij het afgraven van enkele sleuven tijdens de periode 1977 tot 1984 werd 
ingezameld, zal ik hier tevens buiten beschouwing laten, daar de precieze herkomst van het 
materiaal onduidelijk is (Vermeersch P.M. & Vynckier C. 1985).  

1.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De Mesolithische site ‘Donk’ bevindt zich op de rand van de depressie Halen –Schulen. De 
exacte locatie wordt gegeven door volgende coördinaten: 50°57’03” N.B. en 5°07’39 O.L.  
De depressie kent een uitstekende locatie aan de samenvloeiing van de Demer, Gete en Herk en 
wordt doorsneden door een reeks grachten en beken. De site zelf wordt in het noorden afgelijnd 
door de Kempense zandbodems en bevindt zich op de rand van de leemrijke bodems van het 
Brabantse plateau meer naar het zuiden toe.  
Het gebied kende sterke veranderingen tijdens de overgang van de laatste ijstijd naar het 
Tardiglaciaal en werd tijdens het Mesolithicum gekenmerkt door een zeer divers landschap, 
bestaande uit droge zandruggen in de vallei en lemige zandgronden ten zuiden daarvan. Vermits 
de site zich op de overgang van twee ecotopen bevond, kan men aannemen dat er gretig gebruik 
zal zijn gemaakt van deze sterke diversiteit in fauna en flora. Het ontstaan van de landbouw 
bracht verdere veranderingen mee in het gebied en zorgde voor de vorming van een 
cultuurberm, die de leemrijke bodems in het zuiden scheidt van de depressie. 

1.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het profiel N16 -25 E20 en kan als representatief beschouwd worden: 
 

- Donkerbruine, leemzandige bouwvoor. 
- Oudere, zeer homogene bouwvoor. 
- Ongelaagd pakket dekzand, gaande van een homogeen bruine tot grijs-witte kleur. 
- Uitgeloogde A2 –horizont van een podzol. 
- Bruine verticale slierten, binnen de podzol, veroorzaakt door de inloging van ijzer en 

humus en een gleyificatie. 
- Zwarte laag met houtskoolfragmentjes, binnenin de gebleekte horizont. 
- Gleyige B2h –horizont. 
- B2ir –horizont. 
- Laat –Glaciale zandige leem. 
- IJzer- en mangaanconcentraties die door de IJzertijd- en Bronstijdkuilen lopen. 
- Gleylaag. 
- Niet opgegraven gedeelte. 
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De artefacten, die tijdens het afschaven van de sleuven werden ingezameld, zijn voornamelijk 
afkomstig uit de middeleeuwse bouwvoor en de bovenste, bruine dekzandlaag. De 
geconcentreerde artefacten bevonden zich in de A2 –horizont van de podzol. 
We zien op de site een duidelijke verticale verspreiding van het materiaal, dat waarschijnlijk 
veroorzaakt werd door bioturbatie. Het overgrote deel van het materiaal verspreidde zich niet 
verder dan in de bovenste 35cm van de bodem. Refits tonen aan dat materiaal dat tot eenzelfde 
bewoningsfase behoorde een verspreiding kende tot maximum 25cm diep. De zwarte, 
humusrijke laag die door de A2 –horizont loopt, blijkt hierbij een belangrijke rol gespeeld te 
hebben, vermits de andere sleuven, die niet over dergelijke humeuze laag beschikken, een veel 
beperktere verspreiding van het materiaal vertoonden. De verspreiding is dus te wijten aan de 
aanwezigheid van een boomval, die gevisualiseerd wordt door een humusrijke laag.  
 

1.2 Datering 
 
Voor de datering van de site baseert men zich op één 14C –datering van een houtskoolstaal, 
afkomstig uit de humuslaag die de A2 –horizont doorkruist. Het monster duidt een resultaat aan 
van 1450 + 80 B.P. Het genomen staal is afkomstig uit kwadranten N18-E20 en N19-E20. Deze 
datering wijst op een Laat –Romeinse of Vroeg –Merovingische bewoning. Het materiaal toont 
echter duidelijk aan dat de concentratie in het Mesolithicum te situeren is.  
 

1.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Onder leiding van zowel prof. P.M. Vermeersch van de Katholieke Universiteit Leuven, 
evenals Geert Vynckier en de Nationale Dienst voor Opgravingen werd tijdens de periode van 
17 juli tot en met 20 november 1984 actief opgegraven te Donk.  
Het totale oppervlak van de opgraving bedroeg 193m², waarbij de ondergrond telkens tot de 
maagdelijke bodem werd afgegraven en onderzocht. Van de 93m² die met schop en truweel 
afgegraven werd, werden alle artefacten driedimensionaal ingetekend, volgens hun 
respectievelijke coördinaten. De rest van de bodem werd gezeefd op materiaal, gebruik 
makende van 4mm mazen. Door de natte weersomstandigheden was men verplicht de overige 
100m² uit te halen in lagen van telkens 20cm, waarbij de bodem vervolgens werd uitgezeefd om 
alle materiaal te recupereren. Nadelig aan deze laatste techniek is natuurlijk het ontbreken van 
de exacte positie van elk artefact, wat met de vorige opgravingmethode wel mogelijk was.  
 

1.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Zoals hierboven vermeld, beslaat de site een totaal oppervlak van 193m². Deze grote site- 
oppervlakte is waarschijnlijk het gevolg van een palimpsestsituatie, zoals onder andere reeds 
door vondsten uit andere periodes en de 14C –datering werd aangewezen.  
Binnen de site kon men slechts één kleine, ovaalvormige concentratie onderscheiden van 
ongeveer 4m op 8m, waarbij de grootste densiteit afkomstig was uit kwadrant N19-E18 en 108 
artefacten per m² bedroeg. Deze concentratie, die een totaal oppervlak beslaat van ongeveer 25 
m², bevatte meer dan 50% van het totaal aan artefacten. Daarbuiten werd enkel nog zeer 
verspreid materiaal aangetroffen.  
Naast het opgegraven materiaal werden tevens vele losse vondsten ingezameld over een 
oppervlak van ongeveer 4ha rondom de site. Deze resultaten zullen echter buiten beschouwing 
gelaten worden, vermits de exacte locaties niet steeds geregistreerd zijn.  
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1.5 Het archeologische materiaal 
 
De artefacten bestaan voor 55% uit silex en 45% uit Wommersomkwartsiet. De herkomstplaats 
van de silex is onduidelijk. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de grote diversiteit in de 
silexsamenstelling op de site. Naast de verschillende onverbrande artefacten, zien we dat 11% 
van het lithisch materiaal een duidelijke verbranding vertoont. 

1.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 1) 
 
Tijdens de opgravingcampagne verzamelde men in totaal 29 kernen en kernfragmenten, die 
allen een uitgeput stadium vertonen. Kernen met één slagrichting primeren. De voornaamste 
doelstelling van de kernbewerking was de fabricatie van onregelmatige klingen.  
Onder de vernieuwingsproducten zijn de kernranden het sterkst vertegenwoordigd.  
Opvallend is tevens het grote overgewicht van ongeretoucheerde debitageproducten, waarbij 
afslagen en klingen een belangrijke plaats innemen en oplopen tot een percentage van 60%. Er 
is tevens een tamelijk hoog percentage aan brokstukken aanwezig. Dit zal waarschijnlijk het 
gevolg zijn van de eerder vernoemde verbranding.  

1.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 2 -3) 
 
In totaal werden op de site 88 werktuigen opgegraven.  
 
De schrabbers, meer specifiek de eindschrabbers, zijn goed vertegenwoordigd in de assemblage 
en maken tot meer dan 11% van het totaal aan materiaal uit.  
Geretoucheerde afslagen en boren zijn slechts weinig vertegenwoordigd. De stekers vormen in 
totaal ongeveer 12%, wat tamelijk hoog is. Onder de ‘diversen’ werden hier gerekend: 4 grote 
klingen en een afslag die allen een gelijkaardige retouche vertonen. Eén van de klingen wordt 
door de onderzoekers beschouwd als een mijnbouwkling. Deze werktuigen worden hier echter 
buiten beschouwing gehouden, vermits het gaat om intrusieve elementen. Geretoucheerde 
(micro)klingen vormen ongeveer 10% van het materiaal en zijn zeer divers in afwerking.  
De voornaamste werktuigengroep blijft echter de microlieten, die meer dan de helft (54%) van 
het werktuigenaandeel voor hun rekening nemen. Onder de microlieten vormen de spitsen met 
ongeretoucheerde basis de voornaamste categorie (42%), gevolgd door de microklingen met 
afgestompte boord (21%). Een andere belangrijke groep zijn de driehoeken, die goed zijn voor 
ongeveer 13% van de werktuigen. Andere werktuigen die tevens voorkomen in het bestand, 
maar slechts een beperkt aandeel uitmaken zijn onder andere: spitsen met vlakke retouches, in 
het bijzonder maretakspitsen, spitsen met geretoucheerde basis (Tardenoisspitsen), enkele 
trapezia en ten slotte een ongedefinieerde microliet met ventrale retouches.  
 

1.6 Besluit 
 
De site Donk vormt duidelijk een palimpsestsituatie. Dit wordt aangetoond door de vondsten, 
afkomstig uit de IJzertijd, Romeinse en Merovingische periode, evenals de 14C-datering. De 
meest storende factor is echter de verticale verspreiding van het materiaal. Deze verspreiding 
werd veroorzaakt door een boomval. De zwarte, houtskoolrijke laag, die de podzol -horizont 
doorkruist getuigt hiervan. Gelukkig kon men aantonen dat het materiaal behorende tot één 
occupatiefase een maximale verspreiding kende van 25cm. Het merendeel van het materiaal 
behoort echter duidelijk tot het Vroeg –Mesolithicum en kan toegewezen worden aan de 
‘Neerharen Groep’ (Vermeersch P.M. 1984).  
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2 DE VROEG–MESOLITHISCHE SITE DONK –OUD 
KERKHOF 

 

2.1 Algemene bespreking van de site 

2.1.1 Inleiding 
 
In de depressie Haelen –Schulen werden door de jaren heen verscheidene Mesolithische sites 
ontdekt en opgegraven. In 1977 werden in deze depressie de belangrijke Mesolithische 
concentraties Schulen 1, 2, 3 en 4 aangetroffen. In 1984 werd een vijfde concentratie ontdekt in 
het gebied, namelijk Donk, later ook wel Donk –Kriekeldries genaamd. In 1986 ten slotte werd 
tijdens een opgravingcampagne de site van Donk –Oud Kerkhof blootgelegd. In hetzelfde jaar 
werden tijdens prospecties de 2 concentraties van Schulen –Palmendonkel en Schulen –
Spekbrug ontdekt. Het materiaal van Schulen –Palmendonkel of Schulen 5 (34 vondsten) en 
Schulen –Spekbrug, ook wel Schulen 6 (54 vondsten) genaamd, was te beperkt om te 
bespreken. Hierdoor zal enkel de site van Donk –Oud Kerkhof besproken worden (Vynckier G. 
& Maes K. 1991).  

2.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Donk –Oud Kerkhof bevindt zich bovenop een Tardiglaciale duin, binnen de depressie 
van Haelen –Schulen, nabij de gemeente Herk –de –Stad. 
De duin, waarop de site gelegen is, bestaat uit een groene tot grijze dekzandlaag en bevat een 
zeer dunne (0,5 -5cm dikke) veenlaag. Tijdens het Tardiglaciaal werd hier bovenop een laag 
opgestoven zand afgezet, waardoor een duinenlandschap ontstond. In de depressies tussen de 
duinen werd een tweede veenlaag afgezet. Later, in meer recentere tijden, werd het geheel 
afgedekt door alluvium, afkomstig van de Demer en de Herk.  

2.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Aan de rand van concentratie DOK 1 werd profiel N0E6 –E11 getrokken. Dit profiel kan als 
representatief beschouwd worden en ziet er als volgt uit: 

- Huidige bouwvoor(1): bevat enkele baksteen- en ijzersteenfragmenten. 
- Bleekbruin, roestige laag, waarschijnlijk toebehorend tot de oude bouwvoor(2). Deze 

oude bouwvoor loopt doorheen de middeleeuwse graven en kuilen op de site.  
- Komvormige, begrensde laag(5), waarin de artefacten werden gevonden. Het gaat om 

een lichtgrijze zandlaag, waarschijnlijk behorend tot de uitgeloogde A2 –horizont van 
de podzol. Binnenin deze laag zijn bruine vlekken (4) merkbaar. De vlekken werden 
vermoedelijk gevormd door de infiltratie van humus uit bovenliggende lagen. 

- Fijne, dunne horizontale lagen (6). Deze lagen duiden de bodem van de grafkuil aan. 
- Verticale, bruine slierten (7), die wijzen op de uitloging van humus en ijzer. 
- Oranje tot gele zandlaag (9), rondom de uitgeloogde sporen. Deze laag vertoont een 

sterke gleyificatie. Hier ontstonden grote roestvlekken en gley (8). 
- Grijsgroen, grofkorrelig zandpakket (10), behorend tot de top van de dekzandlaag. 
- Niet opgegraven bodem (11). 
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Kenmerkend voor de site is de ligging nabij een Karolingische kerk en de aanwezigheid van 
verscheidene middeleeuwse graven. Deze elementen hebben enigszins de prehistorische 
occupatie verstoord.  
Toch konden er op de site 2 concentraties onderscheiden worden (DOK 1 en 2). Concentratie 
DOK 2 werd door een Karolingische gracht zeer zwaar verstoord, waardoor enkel concentratie 
DOK 1 goed kon onderzocht worden. De artefacten in DOK 1 werden voornamelijk in de witte 
zandlaag, behorend tot de A2 –horizont, aangetroffen. De maximale verspreiding in de bodem 
bedraagt hier 60cm. Dit duidt er op dat de talrijke grafkuilen en middeleeuwse sporen de 
verspreiding van het materiaal niet al te zwaar beïnvloed hebben.  
De horizontale verspreiding van het materiaal uit DOK 1 is beperkt gebleven tot een witte, 
ovaalvormige en uitgeloogde zandvlek van ongeveer 5m op 10m.  
 

2.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de periode van 15 juni tot 31 oktober 1986 werd een nieuwe opgraving aangevat in de 
depressie Haelen –Schulen. 
Bij de plaatsing van een grote proefsleuf (15m op 120m) dwars bovenop een duin, werd een 
belangrijke lithische concentratie uit het Mesolithicum (Donk –Oud Kerkhof 1 of DOK 1) 
aangetroffen, evenals de resten van de oude Karolingische kerk van Donk. In het oostelijk deel 
van de sleuf, nabij de rand van de duin, werd een tweede, kleinere, weliswaar aangetaste 
concentratie gevonden (Donk –Oud Kerkhof 2 of DOK2). Deze laatste concentratie was 
gedeeltelijk vernield door de aanleg van een Karolingische gracht.  
Concentratie DOK 1 werd slechts gedeeltelijk aangesneden door de proefsleuf. Om deze 
eenheid volledig te onderzoeken moest de sleuf verder naar het zuiden uitgebreid worden. 
Gezien het gebrek aan tijd en de hoge grondwatertafel, konden de onderzoekers maar 81 m² van 
de concentratie onderzoeken en opgraven, aan de hand van schop en truweel. Het onderzoek 
van de site bood enige moeilijkheden, vermits de eenheden zich onder de Karolingische 
occupatie bevonden. Nadat de graven en middeleeuwse lagen onderzocht en uitgegraven waren, 
werd op de onderliggende prehistorische laag een kwadrantensysteem uitgezet, waarbij de 
positie van de vondsten kon worden ingemeten. Dit was enkel mogelijk in DOK 1.  
 

2.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site Donk –Oud Kerkhof werden 2 concentraties aangetroffen. DOK 1 was tamelijk goed 
bewaard en werd over een oppervlak van 81m² opgegraven. Binnen deze eenheid kon men 1 
noordoost tot zuidwest georiënteerde, ovaalvormige vlek van 5m op 10m onderscheiden. 
Verscheidene elementen wezen erop dat deze ‘vlek’ nog verder uitliep naar het zuidwesten. 
Allerlei omstandigheden zorgden er echter voor dat deze zone niet verder kon opgegraven 
worden. Het aantal artefacten binnen DOK 1 was tamelijk beperkt en bedroeg maximaal 68 
vondsten per m². Toch kon men, ondanks de eerder beperkte afmetingen van de eenheid, 3 
kleinere subclusters opmerken, waarin kernen, verfrissingmateriaal en werktuigen aanwezig 
waren. Merkwaardig binnen deze eenheid was de vondst van een cirkelvormige concentratie 
Wommersomkwartsiet binnen kwadrant S6 -7E10. 
De concentratie DOK 2 was zwaar verstoord door een gracht, afkomstig van de Karolingische 
kerk. Deze concentratie bevond zich op de rand van de duin, op ongeveer 50m ten westen van 
DOK 1. Ondanks de verstoringen vermelden de onderzoekers dat deze eenheid zich ook bevond 
in een bleke, witte uitgeloogde zandvlek. Ze gaan ervan uit dat er sterke gelijkenissen waren 
tussen beide concentraties. 
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2.4 Het archeologische materiaal15

2.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 4) 

 

 

 
Lithisch materiaal afkomstig van DOK 1: 

In totaal werden in concentratie DOK1 679 artefacten opgegraven. Het merendeel van het 
materiaal was vervaardigd uit silex (83,5%). De gebruikte vuursteen is tamelijk heterogeen. In 
de meeste gevallen werd een grijze tot grijsbruine, gevlekte silexvariant gebruikt van goede 
kwaliteit en met een lichtbruine patina. Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van een gladde, 
donkerbruine en fijnkorrelige silex, vermoedelijk Obourg –vuursteen. Wommersomkwartsiet 
werd bij 16,5% van alle vondsten gebruikt. Ten slotte werden enkele fragmenten 
glimmerzandsteen, kwarts en zandsteen aangetroffen. Ongeveer 10% van alle vondsten vertoont 
sporen van verbranding (66ex.). 
 
De algemene lithische samenstelling ziet er als volgt uit: 
Kernen en kernfragmenten vertegenwoordigen ongeveer 1,6% van het totaal aan materiaal. Er 
werden zowel kernen met 2 tegenovergestelde als kruisende slagrichtingen gevonden. 
Verscheidene kernen, waaronder 3 discoïdale kernen, 1 globulaire kern en een kernfragment 
vertonen een volledig uitgeput stadium. 
Onder de verfrissingproducten bevonden zich vooral kernranden. Kernflanken en kerntabletten 
werden slechts in enkele gevallen aangetroffen.  
De debitage was voornamelijk gericht op de productie van klingen en microklingen. De 
(micro)klingen hebben meestal weinig regelmatige boorden en vertonen alle kenmerken van de 
Coincy –debitagestijl. Afslagen, afslagfragmenten en schilfers of chips zijn zeer talrijk. Samen 
met de klingen vormen deze debitageproducten tot 63% van het totaal aan vondsten. Ten slotte 
werden binnen de assemblage nog 33 brokstukken, evenals 1 stekerafslag en 1 kerfrest 
aangetroffen.  
 

 
Lithisch materiaal afkomstig van DOK 2: 

In totaal konden in concentratie DOK 2, ondanks de zware verstoringen, 22 artefacten 
verzameld worden. 19 voorwerpen waren vervaardigd uit silex, de andere 3 waren gemaakt uit 
Wommersomkwartsiet. De gebruikte silex vertoont sterke gelijkenissen met de silex afkomstig 
uit DOK 1.  
 
De lithische assemblage is zeer beperkt en bestaat uit volgende elementen: 
Kernen ontbreken volledig binnen de concentratie. Verfrissingproducten zijn ook heel beperkt. 
Er werd slechts 1 kerntablet teruggevonden. Klingen, microklingen en (micro)klingfragmenten 
worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren. Ze zijn allemaal onverzorgd en weinig 
gestandaardiseerd, te vergelijken met DOK 1.  
Ten slotte bevonden zich binnen de assemblage nog 1 brokstuk, evenals 12 afslagen en 
fragmenten van afslagen.  

                                                 
15 Een deel van het materiaal werd in de Karolingische graven aangetroffen. Dit materiaal behoorde echter 
duidelijk tot het Mesolithicum en werd samen met het ‘in situ’ materiaal besproken.  
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2.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 5) 
 

 
Werktuigenbestand afkomstig van DOK 1: 

In totaal bevonden zich in DOK 1 slechts 27 werktuigen, op een totaal van 679 vondsten.  
 
Binnen concentratie DOK1 primeren de gemene werktuigen duidelijk op de microlieten. De 
gemene werktuigen zijn echter weinig gestandaardiseerd en bevatten een aanzienlijk aantal 
schrabbers. Deze zijn klein en zeer divers en omvatten 2 gebroken eindschrabbers, evenals 3 
eindschrabbers op afslag, 2 duimnagelschrabbers, en 1 diverse schrabber. Verder werd nog 1 
boordschrabber opgegraven. De geretoucheerde afslagen omvatten op hun beurt 2 dunne 
afgeknotte afslagen, evenals 8 dunne geretoucheerde afslagen. Ten slotte waren onder de 
gemene werktuigen nog een aantal geretoucheerde (micro)klingen aanwezig, meer bepaald 2 
klingen met regelmatige retouches, 2 gedeeltelijk geretoucheerde microklingen en 1 eenzijdig 
gekerfde kling. Het gekerfde werktuig is waarschijnlijk een Montbani –microkling. 
Microlieten zijn eerder zeldzaam. Er werden slechts 3 exemplaren aangetroffen, namelijk 1 
fragment van een spits met schuine afknotting, 1 smalle microkling met afgestompte boord en 
afknotting en 1 ongelijkbenige driehoek met korte concave afknotting. 
 

 
Werktuigenbestand afkomstig van DOK 2: 

Het aantal werktuigen in DOK 2 is heel beperkt. Er konden op de 22 artefacten slechts 2 
werktuigen onderscheiden worden, meer bepaald 1 tweeslagsteker en 1 geretoucheerde kling. 
 

2.5 Besluit 
 
Te DOK 1 kan men, ondanks de beperkte hoeveelheid werktuigen (27 ex.) toch een duidelijke 
dominantie van de gemene werktuigen opmerken (85%). Deze dominantie van gemene 
werktuigen boven microlieten plaatst de site in het Vroeg –Mesolithicum. Op basis van de 3 
aanwezige microlieten plaatsen de onderzoekers de eenheid in de ‘Groep van Neerharen’ 
(Vermeersch P.M. 1984). Aan de hand van deze kenmerken, kan men sterke gelijkenissen 
opmerken met de eerder ontdekte sites in het gebied, namelijk Schulen 1 en 3 (Lauwers R. & 
Vermeersch P.M. 1982b) en Donk (Vermeersch P.M. & Vynckier C. 1985). De onderzoekers 
gaan ervan uit dat DOK 2 dezelfde kenmerken vertoonde en ook binnen deze groep geplaatst 
kan worden. Ondanks het ontbreken van absolute dateringen, plaatsen ze deze sites binnen een 
tijdspanne van 9.500BP en 9.000BP, op basis van de kenmerken van het materiaal. 
Kenmerkend voor de sites in dit gebied, namelijk de depressie van Haelen –Schulen, is de 
sterke gelijkenissen in materiaalsamenstelling, vorm en grootte. Alle sites bevinden zich 
bovenop of aan de rand van een duin en in de nabijheid van rivieren of beken. Merkwaardig is 
tevens de aanwezigheid van witte uitgeloogde, komvormige vlekken, waarbinnen al het 
materiaal werd aangetroffen. Dergelijke structuren waren onder andere te Donk, DOK 1 en 2 en 
Schulen 2 merkbaar. Hoewel de betekenis van de kuilen onduidelijk blijft, vertonen ze sterke 
gelijkenissen met boomvallen. Ondanks de beperkte hoeveelheid werktuigen te Donk –Oud 
Kerkhof kan men op basis van het grote aantal gelijkenissen met andere sites in de regio, enige 
besluiten trekken.  
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3 DE VROEG–MESOLITHISCHE SITE HERGENRATH 
 

3.1 Algemene bespreking van de site 

3.1.1 Inleiding 
 
In 1959 ontdekte J. Leclerq een kleine hoeveelheid lithisch materiaal te Hergenrath. Hij was er 
op zoek naar allerlei fossiele restanten, die door de zee in het Krijttijdperk waren afgezet. 
Hiervoor prospecteerde hij het terrein van een zandgroeve op perceel 149b te Hergenrath. 
Leclerq volgde het terrein van dichtbij op tot hij in 1963 opmerkte dat de werkzaamheden van 
de zandgroeve in dergelijke mate toenamen dat ze een directe bedreiging vormden voor de site. 
Hier op volgend contacteerde hij de Service National des Fouilles, die onmiddellijk een 
noodopgraving opstartte in 1964. In 1965 werd een tweede opgravingcampagne ondernomen 
(Hubert F. 1967).  

3.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats ‘Hergenrath’ is gelegen in het dorp Hergenrath, in het noordoosten van de 
provincie Luik. 
De bodem in het gebied bestaat voornamelijk uit kalk. Bovenop deze kalkbodem werden tijdens 
het Krijt allerlei klei- en zandlagen afgezet, waardoor een duinenlandschap ontstond. De site 
bevindt zich bovenop dergelijke zuid –noord georiënteerde duin, op ongeveer 275m hoogte en 
wordt gekenmerkt door een zeer droge ondergrond.  
De enige waterbron in de regio tegenwoordig, is de rivier de Geule, die van oost naar west door 
het dorp loopt, op ongeveer 1km ten zuiden van de site. Onderzoek toonde echter aan dat er 
zich in de prehistorie verscheidene bronnen bevonden aan de voet van de duin.  

3.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie bestaat uit volgende elementen: 

- 0 -6cm: zand afkomstig van eolische activiteiten. Deze laag bestaat uit verscheidene 
zeer fijne, bruine zandstroken. 

- 6 -23cm: donkergrijze zandlaag van oudere eolische origine. 
- 23 -31cm: donkerbruin zand, behorend tot de eerste horizont van de podzol (A1). 
- 31 -76cm: zand, behorend tot de A2 –horizont en bestaande uit humusrijke banden. Het 

merendeel van het Mesolithisch materiaal werd in deze laag teruggevonden. Op 
ongeveer 60cm diepte werden verscheidene brokken zandsteen gevonden, die 
discontinue verspreid lagen. 

- 76 -81cm: zwarte B humus –horizont. 
- 81 -83cm: bruine tot donkerrode B ijzer –horizont.  
- 83 -86cm: bruingele overgangshorizont. 
- 85cm en lager: bruin –geel zand, gevormd in het Krijt en behorend tot de C –horizont. 

 
Ondanks het feit dat het merendeel van het materiaal in de A2 –horizont werd teruggevonden, 
kon men niet met zekerheid een archeologische laag onderscheiden.  
De B humus- en ijzer –horizont onder de A2 –horizont varieert bovendien sterk in dikte, van 
30cm tot slechts enkele centimeters. De lokale verdikkingen van de B –horizont kunnen 
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geïnterpreteerd worden als een gevolg van de Mesolithische occupatie, die voor een sterkere 
accumulatie van organisch materiaal zorgde.  
Tijdens de opgraving werden tevens verscheidene diepe verstoringen aangetroffen, telkens per 
5 gegroepeerd en op ongeveer 3m van elkaar. Deze waren het gevolg van het recent 
verwijderen van boomstronken. Als gevolg hiervan werd een grote hoeveelheid archeologisch 
materiaal verspreid in de bodem en kwam de onderliggende humus in de A2 terecht. 
Desondanks is op basis van de algemene verspreiding van het materiaal nog een duidelijke 
artefactenlaag, overeenkomend met de humuslaag, merkbaar tussen 40cm en 50cm diep.  
 

3.2 Datering 
 
Op de site werden verscheidene pollenstalen genomen. Deze leverden echter niet het verwachte 
resultaat. De pollen afkomstig uit de Mesolithische bewoningslaag leverden namelijk een 
datering in het Sub –Atlanticum. Aan de hand van het archeologische materiaal kon de site 
echter gedateerd worden in het Vroeg –Mesolithicum.  
 

3.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Leclercq ontdekte tijdens enkele prospectiecampagnes een kleine hoeveelheid Mesolithisch 
materiaal op perceel 149b in Hergenrath. Tijdens de opgravingcampagne ontdekten de 
onderzoekers echter dat de site in feite meer naar het noorden gelegen was, op percelen 214a, 
217/1 en 217/2. Perceel 149b, evenals de meer noordelijk gelegen percelen, waren al voordat de 
opgravingen waren aangevat zwaar verstoord door de zandwinningactiviteiten.  
Tijdens de eerste campagne van 1964 concentreerde het onderzoek zich op perceel 149b. Op de 
site werden eerst 4 assen uitgezet, loodrecht op elkaar en noordoost georiënteerd. Langs de 
voorzijde van de zandgroeve, meer bepaald in de zones waar de bovenste lagen nog bewaard 
waren, werden vervolgens 2 sleuven (sleuf I en II) van 2m breed getrokken. Loodrecht op sleuf 
II en naar het noordoosten toe werd een derde sleuf getrokken (sleuf III). Ten slotte werd een 
vierde, noord –zuid georiënteerde sleuf getrokken (sleuf IV).  
In 1965 werden de noordelijke percelen opgegraven. Deze zones werden minder systematisch 
onderzocht dan perceel 149b, vermits de bovenste laag van de bodem in dit gebied al was 
afgegraven. In deze zones kon men de locatie van de concentraties in de verstoorde bodem 
enkel aan de hand van de aanwezige debitageresten vaststellen. In het noorden van de site, meer 
bepaald in perceel 217/1 werd vervolgens een kleine zone van 12m² opgegraven. Hier werd een 
oude gracht aangetroffen, waarin zich lithisch materiaal, bakstenen en aardewerk bevond. Na 
onderzoek werd duidelijk dat de gracht behoorde tot WOI.  
Om de site op te graven werd gebruik gemaakt van 2 methodes. De eerste methode bestond 
eruit kleine zones van 1m², onderverdeeld in 4 delen (met 50cm zijde), uit te halen. De positie 
van de vondsten werd vervolgens geregistreerd. Bij de tweede methode werd een zone van 
36m² opgegraven in lagen van 5cm. De vondsten werden hier slechts globaal opgemeten per 
vierkante meter. De eerste techniek werd toegepast om alle artefacten precies te kunnen 
registreren. De tweede techniek was minder precies, maar hielp de onderzoekers een beeld te 
krijgen van de verschillende lagen en verstoringen in de bodem.  
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3.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site strekt zich uit over percelen 149b, 214a, 217/1 en 217/2 en wordt gekenmerkt door een 
zwaar verstoorde bodem, als gevolg van zandwinningactiviteiten. In totaal konden de 
onderzoekers toch 6 concentraties onderscheiden op het terrein. 
Concentratie 1 is gelegen in het westen van as I en werd onderzocht door J. Leclercq. Het 
materiaal uit deze eenheid bevindt zich in zijn privé –collectie. Concentratie 2 ligt voornamelijk 
rondom as IV en nabij de steriele zones van as II en III. Dit is de enige eenheid die kon worden 
opgegraven, vermits de andere concentraties te zwaar verstoord waren. Deze concentratie had 
een straal van ongeveer 15m en bevatte een aanzienlijke hoeveelheid lithisch materiaal. 
Concentratie 3 bevindt zich nabij de zuidelijke zijde van de duin (perceel 149b) en is zwaar 
verstoord door graafactiviteiten. De onderzoekers gaan ervan uit dat ongeveer 2/3 van de 
vondsten in deze eenheid verloren zijn gegaan door de zandwinning. Concentratie 4 en 5 waren 
tevens verstoord en bevonden zich op perceel 214a. Alle concentraties zijn tegenwoordig 
verdwenen door de activiteiten van de zandgroeve.  
 

3.5 Het archeologische materiaal16

3.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 6) 

 

 
Op de site werd uitsluitend gebruik gemaakt van geïmporteerde silex. De silexsoorten hebben 
een sterk variërende kleur, gaande van grijs tot lichtgrijs, witgevlekt, donkergrijs, blauwgrijs en 
doorzichtig blond.  
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 37 kernen gevonden op de site. Hieronder bevonden zich 4 voorbereide 
kernen, die na de afhaling van enkele afslagen niet verder gebruikt werden, evenals 2 globulaire 
of bolvormige kernen. Kernen met meerdere slagvlakken zijn frequenter dan de voorgaande 
groepen. Hiervan werden 12 exemplaren aangetroffen. Prismatische kernen met 1 of 2 
tegengestelde slagvlakken worden vertegenwoordigd door 13 vondsten. Ten slotte werden nog 
6 piramidale kernen gevonden.  
Onder de verfrissingproducten bevonden zich 10 kernrandklingen, 1 kernflankafslag en 6 
kernrandklingen. 
De debitage was vooral gericht op de productie van klingen. Dit uit zich in het aantal 
ongeretoucheerde vondsten. In totaal werden onder de debitageproducten namelijk 392 klingen 
aangetroffen. Afslagen17

Op de site werden tevens 7 stekerafslagen gevonden, evenals 16 kerfresten. Ten slotte werd nog 
1 klopper aangetroffen, evenals 2 aambeelden en 6 schaven.  

 zijn nog frequenter. Hiervan werden 2879 exemplaren aangetroffen. 
De lage hoeveelheid klingen wijst erop dat er op dat vooral deze artefacten gebruikt werden 
voor de productie van werktuigen.  

 

                                                 
16 Gezien de samenhorigheid, werd het materiaal uit de verschillende concentraties samengebracht. Het materiaal 
uit concentratie 1 bevindt zich echter in de privé –collectie van Leclercq en kon niet besproken worden. 
17 Waarschijnlijk bevinden zich onder deze categorie een groot aantal chips. Dit wordt door de onderzoekers echter 
niet gepreciseerd en geeft enigszins een vertekend beeld. 
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3.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 7) 
 
De gemene werktuigen zijn sterk aanwezig op de site en vormen 50,76% van alle werktuigen. 
Schrabbers zijn goed vertegenwoordigd. In totaal werden 27 exemplaren aangetroffen. Onder 
deze groep bevonden zich 23 eindschrabbers op afslag of op kling en 4 boordschrabbers.  
Op de site werden tevens 18 stekers teruggevonden. Onder de stekers bevonden zich 4 stekers 
op breuk, evenals 12 stekers op geretoucheerde afknotting en 2 tweeslagstekers. 
Boren zijn eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar aangetroffen.  
Geretoucheerde klingen en microklingen zijn tevens frequent aanwezig. Onder deze categorie 
bevonden zich 7 (micro)klingen met afgestompte boord, evenals 2 afgeknotte klingen. Op de 
site werden tevens 12 gekerfde werktuigen aangetroffen, waaronder 5 gekerfde afslagen en 7 
gekerfde (micro)klingen.  
Microlieten zijn te Hergenrath minder sterk aanwezig dan de gemene werktuigen (31,82%). 
Microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren. Onder de 
tweepuntige microlieten bevond zich slechts 1 Sauveterre –spits. De spitsen met geretoucheerde 
basis worden op hun beurt vertegenwoordigd door 7 Tardenoisspitsen. Spitsen met niet –
geretoucheerde basis zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd op de site. In totaal werden 9 
Zonhoven –spitsen aangetroffen. Onder de microlieten bevonden zich ten slotte nog 19 
ongelijkbenige driehoeken, waarvan 5 slanke en 14 korte, massieve exemplaren.  
Ten slotte werden nog 23 klingen en afslagen met gebruiksretouches en 3 Neolithische 
voorwerpen ingezameld. 
 

3.6 Besluit 
 
Op de site is een duidelijke Mesolithische occupatie merkbaar.  
Over concentratie 1 is niets geweten, vermits het materiaal verzameld werd door Leclercq en 
zich in zijn privé –collectie bevindt. Concentratie 2 is de enige eenheid die kon worden 
opgegraven en enigszins analyseerbaar en aflijnbaar was. Deze eenheid bevatte een aanzienlijke 
hoeveelheid materiaal. Concentratie 3 is verstoord, maar ook hier kon een interessante 
hoeveelheid materiaal gevonden worden. Het ontbreken van grote hoeveelheden materiaal in 
concentratie 4 en 5 is te wijten aan de zandwinning en de ligging van de eenheden, die 
blootgesteld waren aan sterke noordenwind.  
Het voorkomen van verschillende concentraties wordt door de onderzoekers toegeschreven aan 
één groep mensen, die deze verschillende locaties gelijktijdig bewoonden. Het is volgens hen 
onrealistisch te denken dat het om opeenvolgende bewoningfases gaat, vermits zij ervan uitgaan 
dat in dergelijk geval de Mesolithische mens telkens dezelfde, gunstige locatie zou innemen. 
Het feit dat ook minder gunstige locaties ingenomen werden, zou te wijten zijn aan de 
gelijktijdige bewoning van de duin door een kleine groep mensen. 
 
De samenstelling van de assemblage geeft tevens informatie over de site en haar activiteiten. 
Op basis van de afwezigheid van trapezia kan de site van Hergenrath geplaatst worden in het 
Vroeg –Mesolithicum. De stekers, klingen met afgestompte boord en Zonhoven –spitsen 
verwijzen nog enigszins naar het Epi –Paleolithicum.  
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4 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE KELMIS –
BRENN HAG 

 
4.1 Algemene bespreking van de site 

4.1.1 Inleiding 
 
De site ‘Brenn Hag’ werd ontdekt in 1981 tijdens een reeks prospecties op een terrein waar 
zandwinningactiviteiten werden uitgevoerd. De zandgroeve zelf bevindt zich bovenop een duin, 
middenin in een bos, en bedekt een oppervlak van ongeveer 8ha. Op het westelijke terras van de 
duin werd een kleine hoeveelheid lithisch materiaal aangetroffen, waarna besloten werd de 
opgraving van de site aan te vatten (Lausberg –Miny J. & P. & Pinray L. 1985). 

4.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Brenn Hag is gelegen te midden van het bos van Busch –Brand, op ongeveer 
1,8km ten noordoosten van het dorp Hergenrath, in de provincie Luik.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°43’8” N.B. en 6°03’11” O.L. 
De bodem in het gebied rondom de site is hoofdzakelijk samengesteld uit kalk, gevormd tijdens 
het Devoon. Deze kalkbodem is later volledig afgedekt door klei- en zandlagen, die zorgden 
voor een golvend duinenlandschap. Bovenop deze lagen ontwikkelde zich een typische podzol, 
bestaande uit witgeel zand. Het hydrografische netwerk van de rivier de Gueule zorgde voor de 
uitgraving van talrijke valleien, die de opvolging van de duinenheuvels in het gebied enigszins 
tegenhoudt. De eigenlijke site bevindt zich bovenop dergelijke duinheuvel, op ongeveer 280m 
hoogte. 

4.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafie van de site kan als volgt omschreven worden18

De A0-, A1- en A2 –horizonten zijn slechts lokaal bewaard gebleven. Deze verstoorde lagen 
bevatten alle vondsten. De A2 –horizont wordt echter gekenmerkt door de aanwezigheid van 
een grindlaag bestaande uit Franse zandsteen onderaan de horizont. Deze grindlaag bevindt zich 
weliswaar onder de archeologische laag, die afgelijnd werd door 2 identieke kuilen. De 
onderliggende Bhf –horizont bevatte geen materiaal meer. De onderste C –horizont was tevens 
steriel. 

:  

 
De duin waarop de site zich bevindt, wordt sinds 1979 geëxploiteerd als zandgroeve. Hierdoor 
werden de bovenste lagen van de bodem over een oppervlak van 6000m² afgehaald, om de 
onderliggende zandgronden te kunnen exploiteren. 
De site bevond zich op het westelijke terras van de ontgonnen duin en was zwaar verstoord 
door de zandwinningactiviteiten en tevens door de afvloeiing van water in deze zone. Hierdoor 
                                                 
18 Volgende processen waren verantwoordelijk voor de stratigrafie: de secundaire zandlaag op de site werd 
afgeknot door hellingerosie, waarbij vervolgens een grindlaag werd afgezet. Het bovenste gedeelte van deze 
zandlaag, evenals de grindlaag werden tijdens het Tardiglaciaal beïnvloed door cryoturbatie. Lokale eolische 
zanden zorgden na de Laatste IJstijd, voor de afzetting van zandlagen op de site. Deze zandlagen werden meerdere 
malen weg geërodeerd, waarna bij elke erosiefase een grindlaag werd afgezet.  
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kon de site slechts over een oppervlak van ongeveer 500m² onderzocht worden. Ondanks de 
verstoringen konden de onderzoekers 2 concentraties onderscheiden. Binnen de tweede 
concentratie werden 2 kuilen aangetroffen. Concentratie I was volledig vernield. Concentratie II 
was iets beter bewaard, maar het centrum van deze eenheid was zwaar verstoord door een 
bergstroombedding, waardoor de bovenste horizonten hier verdwenen waren. Refitting van 
materiaal afkomstig uit eenzelfde kuil, evenals materiaal dat verzameld werd aan de 
oppervlakte, toonde echter aan dat de verplaatsing van de vondsten in de bodem, ondanks de 
zandexploitatie, nog tamelijk beperkt is gebleven.  
 

4.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Zoals hierboven aangehaald, werd de site ontdekt op het westelijke terras van een duin dat 
gebruikt werd voor zandwinningactiviteiten. Gezien de zware aantasting van de bodem door 
deze activiteiten, kon de site slechts over een oppervlak van 500m² onderzocht worden.  
De opgravingen vonden plaats tijdens de zomer en herfst van 1981 en brachten 2 lithische 
concentraties aan het licht. Vermits concentratie I grotendeels vernield was, werd besloten om 
de archeologische laag van deze eenheid volledig te verwijderen en als ‘hoop’ te bewaren. Het 
onderzoek heeft zich in deze zone dan ook beperkt tot het zeven van de verscheidene m³ 
sedimenten. Nadat duidelijk werd dat de sonderingen van concentratie II geen resultaat 
opleverden, werd besloten deze eenheid op te graven over een oppervlak van ongeveer 32m². 
Door het tijdsgebrek beperkte het onderzoek zich tot de registratie van vondsten per m², in 
plaats van individueel en tot het zeven van de sedimenten. 
 

4.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Tijdens de opgraving werden, ondanks de vele verstoringen, 2 lithische concentraties ontdekt.  
Concentratie I was reeds grotendeels vernield op het moment van de opgraving. Concentratie II 
was nog gedeeltelijk bewaard gebleven. Het centrum van deze eenheid was echter zwaar 
verstoord en moeilijk te onderzoeken. Binnen deze eenheid werden tevens 2 identieke kuilen 
aangetroffen. In de ene kuil werd voornamelijk debitagemateriaal aangetroffen. In de andere 
kuil werden ook microlieten, kerfresten en gemene werktuigen gevonden. Het gaat hier 
mogelijk om boomvallen. 
 

4.4 Het archeologische materiaal 

4.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 8) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex. In concentratie I19

De gebruikte silex is fijnkorrelig en van goede kwaliteit en varieert qua kleur van zwart, grijs, 
bruin, groen, geel tot witachtig. De silexknollen waren eerder klein en de oorsprong van de 
diverse soorten is niet gekend.  

 werd tevens een 
kleine hoeveelheid glimmerzandsteen aangetroffen.  

De zandsteen is eerder grofkorrelig en moeilijk te debiteren. Deze materiaalsoort wordt onder 
andere in de streek rond Tongeren aangetroffen. De exacte herkomst blijft echter onzeker.  

                                                 
19 Deze concentratie bestond voor 98% uit silex en voor 2% uit glimmerzandsteen.  
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De morfologie van de silex, evenals de kleine afmetingen van de knollen hebben de debitage op 
de site sterk beïnvloed. Dit uit zich onder andere in de kleine afmetingen van de 
klingproducten, evenals de voorkeur voor kernflankafslagen onder de verfrissingproducten. 
Dergelijke elementen wijzen duidelijk op een probleem in verband met de aanschaffing van de 
nodige grondstoffen. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
Unipolaire kernen zijn het best vertegenwoordigd op de site (> 50%). Deze kernen zijn slechts 
langs 1 zijde bewerkt, waardoor op de achterzijde nog een grote hoeveelheid cortex aanwezig 
was. Bipolaire kernen, evenals kernen met 2 kruisende slagrichtingen zijn ook tamelijk goed 
vertegenwoordigd. Andere types zijn minder frequent. 
Onder de verfrissingproducten domineren de kernflankafslagen. Dit is voornamelijk te wijten 
aan de kleine afmetingen van de gebruikte knollen. Kerntabletten zijn eerder zeldzaam.  
Klingen en microklingen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. De (micro)klingen zijn meestal 
tamelijk onregelmatig en vertonen alle kenmerken van de Coincy –debitagestijl. Afslagen zijn 
in grote mate aanwezig op de site. Het merendeel van de afslagen vertoont nog cortexrestanten. 
Onder deze groep domineren de dunne afslagen. Ten slotte werden op de site nog een grote 
hoeveelheid chips aangetroffen, evenals enkele kerfresten en een klein aantal stekerafslagen.  
Binnen concentratie II werden tevens 5 fragmenten van psammiet –platen ingezameld. Enkele 
platen vertonen sporen van gladden en oker. Er werden tevens enkele silex-, kwarts- en 
kwartsietkeien gevonden. Verschillende keien vertonen sporen van verplettering, die mogelijk 
te wijten zijn aan het gebruik als klopper. Twee exemplaren vertonen de sporen van retouche –
werktuigen voor microlieten. Daarnaast werden nog 2 kwartsietachtige silexbrokken 
aangetroffen en 3 brokken hematiet. 

4.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 9) 
 
In totaal werden 3275 artefacten teruggevonden op de site, waaronder 109 werktuigen. Dit 
levert een werktuigenpercentage van 3,33% op.  
 
De samenstelling van de werktuigen bestaat uit volgende elementen: 
Schrabbers zijn slechts in kleine mate aanwezig. Ze werden zowel op afslagen, als op klingen 
gevormd. Het schrabhoofd is in de meeste gevallen convex en draagt schuine retouches. Stekers 
zijn iets talrijker, maar hun aantal blijft ook laag. Het gaat hoofdzakelijk om tweeslagstekers. 
Onder de geretoucheerde afslagen bevinden zich zowel dunne afslagen met gedeeltelijke, 
regelmatige retouches, als enkele dikke afslagen met getande of gekerfde retouches. 
De geretoucheerde klingen en microklingen zijn iets frequenter dan de andere types gemene 
werktuigen. Onder deze categorie bevinden zich voornamelijk exemplaren met directe, 
gedeeltelijke en regelmatige retouches. Afgeknotte microklingen zijn tevens aanwezig en 
dragen meestal abrupte retouches. Ten slotte werd nog 1 mes met rug gevonden. 
Verder werden 1 boor, 1 pièce esquillée en 1 ‘retouchoir’ ingezameld. 
De microlieten zijn iets talrijker dan de gemene werktuigen. 
Onder deze categorie bevonden zich 6 segmenten, waaronder 1 exemplaar vervaardigd uit 
glimmerzandsteen. Het merendeel van de segmenten is tamelijk regelmatig. Driehoeken 
vormen de grootste categorie microlieten (44,5%). Binnen deze groep bevonden zich 1 
gelijkbenige, evenals 6 ongelijkbenige driehoeken en 9 ongelijkbenige driehoeken met een 
kleine concave zijde.  
Onder de spitsen met niet –geretoucheerde basis bevonden zich 10 exemplaren, waaronder 5 
gebroken spitsen. Deze groep omvatte bovendien 3 spitsen met volledige afknotting en 1 spits 
met gedeeltelijke afknotting.  
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De spitsen met geretoucheerde basis vormen de slechtst vertegenwoordigde groep microlieten 
op de site. Er werden slechts 4 exemplaren aangetroffen, waarvan 1 gebroken exemplaar. 
Binnen deze groep kon men 2 Tardenoisspitsen en 1 korte, driehoekige spits onderscheiden. 
Onder de microklingen met afgestompte boord bevonden zich enkel fragmenten, waarvan 1 of 2 
boorden zijn afgestompt. Twee exemplaren vertonen een schuine afknotting.  
Onder de ‘onbepaalde microlieten’ werden 1 klein fragment van een spits met vlakke retouches 
gerekend. De rest van deze groep bestaat uit fabricatieresten van microlieten.  
Ten slotte werden enkele niet –Mesolithische artefacten gevonden, waaronder 1 silexafslag, 
afkomstig van een gepolijst voorwerp en 1 pijlpunt.  
 

4.5 Besluit 
 
De aanwezigheid van allerlei plaketten op de site wijst op een functie als basiskamp. Binnen de 
werktuigenassemblage zelf domineren de microlieten. Onder deze categorie zijn voornamelijk 
de ongelijkbenige driehoeken sterk aanwezig, gevolgd door spitsen met niet –geretoucheerde 
basis en de segmenten, waardoor de site best kan ondergebracht worden in  de “Groep van 
Verrebroek”, faciës 2 (Crombé P. 2001). 
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5 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE NEERHAREN 
–DE KIP 

 

5.1 Algemene bespreking van de site 

5.1.1 Inleiding 
 
De site van Neerharen –De Kip werd ontdekt door L. Janssen tijdens de prospectie van enkele 
sleuven, die getrokken werden tijdens grindwinningactiviteiten. In deze sleuven werd een 
interessante hoeveelheid lithisch materiaal ontdekt. Dit leidde tot 2 beperkte boringen, die het 
belang van de site aantoonden. Hierop volgend werd van 17 juli tot en met 30 augustus 1979 de 
opgraving van de site opgestart door de K.U. Leuven en de Archeologische Kring van Rekem 
(Lauwers R. & Vermeersch P.M. 1982a).  

5.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Neerharen –De Kip is gelegen in de gemeente Lanaken in de provincie Limburg, 
vlak bij de Nederlandse grens.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°54’45” N.B. en 5°41’23” O.L. 
De site bevindt zich op een duin, die bestaat uit dekzanden met daaronder grindformaties 
afkomstig van de terrassen van Mechelen –aan –de –Maas. De duin loopt in het oosten af naar 
de alluviale vlakte van de Maas. Deze vlakte is tamelijk smal ter hoogte van de site en bestaat 
uit vele oude rivierbeddingen.  
Omwille van de talrijke graafactiviteiten en het feit dat de sedimenten van het afgraven van de 
Willemsvaart op de site gedumpt werden, is het onmogelijk de topografie van het terrein te 
bepalen.  

5.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Analyse van de sedimenten toonde aan dat de Mesolithische site na de eigenlijke occupatie, 
maar vóór de vorming van de podzol afgedekt werd door een eolische accumulatie. De 
stratigrafie op de site vertoont over het algemeen een tamelijk homogeen beeld. 
Zone H1 vertoont volgende sequentie: 

- Laag I (47,27 -46,98m): humusrijke, homogene zandlaag. Deze laag bevat talrijke 
wortels in het bovenste gedeelte en ijzerrijke vezels naar beneden toe. Kenmerkend is de 
aanwezigheid van talrijke gangen veroorzaakt door dierlijke graafactiviteiten, die het 
materiaal van de onderliggende lagen naar boven stuwden. In deze laag zijn tevens 
sporen van beploeging merkbaar, evenals sporen van IJzertijd – putten.  

- Laag II (46,98 -46,85m): homogene zandlaag, zonder structuur en met een lichte 
aanwezigheid van humus. Kenmerkend is opnieuw de talrijke dierlijke activiteiten in de 
vorm van gangen en enkele wortelpenetraties. 

- Laag III (46,85 -46,67m): witachtige, homogene zandlaag, zonder duidelijke structuur.  
- Laag IV (46,67 -46,50m): witte zandlaag, met gevlekte aanwezigheid van 

mangaanoxidaties, die zich tevens op de artefacten hebben afgezet. Onderaan de laag 
bevindt zich een discontinue afzetting van kleine grindbrokken en silex. 

- Laag V (46,50 -46,25m): weinig slibrijke zandlaag, met hier en daar keibrokken. 
Bovenaan bevinden zich talrijke houtskoolresten en afzettingen van mangaanoxidaties. 
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- Laag VI (46,25 -45,45m): lichte slibrijke zandlaag, afgewisseld door min of meer 
slibrijke lagen. 

- Laag VII (45,45 -?m): grindlagen afkomstig van de terrassen van Mechelen –aan –de –
Maas. 

 
De verticale verspreiding van het materiaal geeft volgend beeld: 
Laag I bevat een zeer diverse samenstelling aan archeologische vondsten. Materiaal uit onder 
andere het Mesolithicum, evenals uit de IJzertijd en Middeleeuwen werd hier teruggevonden. 
De lange opvolging van bewoning verklaart de dikte van de laag. Deze ploeglaag vertoont 
tevens een putstructuur uit de IJzertijd die tot en met laag IV loopt. Alle andere sporen uit 
recente periodes blijven beperkt tot deze laag. 
Het eigenlijk Mesolithisch materiaal werd verspreid teruggevonden in lagen II, III, IV en in 
beperkte mate in het bovenste gedeelte van laag V. Ongeveer 70% van alle Mesolithische 
vondsten bevond zich in een interval van 25cm. De verticale doorsnede langsheen de volledige 
oostzijde van de concentratie toonde aan dat de verspreiding van het materiaal gelijkmatig was 
verdeeld over het volledige profiel.  
De grootste densiteit aan vondsten bevond zich ter hoogte van laag IV. In het bovenste gedeelte 
van deze laag werden tevens enkele grote zandsteenplaten aangetroffen, die waarschijnlijk 
behoorden tot een haard. Houtskoolresten werden tevens geconcentreerd gevonden in de 
nabijheid van de vermoedelijke haard en in een interval van 25cm. Dit was tevens het geval 
voor enkele grote artefacten, waaronder diverse kloppers en silexknollen. Het feit dat het 
merendeel van de houtskool, evenals de zandsteenplaten en grote vondsten ter hoogte van de 
haard en in het bovenste deel van laag IV werden aangetroffen, doet vermoeden dat deze laag 
overeenkomt met de eigenlijke bewoning van de site. 
Ondanks de duidelijke verticale aflijning van de vondsten, bemerken we toch een belangrijke 
verticale migratie van het materiaal binnen de concentratie. Deze verspreiding loopt vanaf laag 
II tot aan laag V, wat overeenkomt met een maximale verspreiding van ongeveer 50cm. Binnen 
laag II en III werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid materiaal teruggevonden. De 
verspreiding tot aan laag V is daarentegen eerder beperkt gebleven.  
De positionering van de artefacten in de bodem, geanalyseerd in zone H1, toont aan dat de 
vondsten een horizontale positie aannemen binnen de bovenste zandlagen, terwijl ze eerder 
verticaal gepositioneerd zijn in de onderste profielen.  
Refitting toonde bovendien aan dat een deel van het materiaal over een tamelijk grote afstand 
verspreid werd. Toch is een gemiddelde verspreiding van 25cm nog beperkt genoeg om te 
kunnen spreken van één occupatiefase. 
 

5.2 Datering 
 
In totaal werden 6 pollenmonsters, afkomstig uit lagen II, III en IV, verzameld voor analyse. De 
pollen duiden echter op een recenter landschap en zijn hoogstwaarschijnlijk door allerlei 
activiteiten in de onderste lagen geïnfiltreerd. 
Op de site werd tevens een grote hoeveelheid houtskool teruggevonden, die in de meeste 
gevallen (80%) afkomstig was van hazelnoten. Eén monster, uitsluitend bestaande uit 
hazelnoten en afkomstig uit vierkanten H1 en G1, werd door 14C –datering gedateerd rond 
9.170 ±100 B.P. 
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5.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Toen de artefactenconcentratie ontdekt werd in de berm van het grindwinningterrein, was de 
site reeds grotendeels vernield. Volgend op deze ontdekking voerden L. Janssen en A. 
Vanderhoeven, onafhankelijk van elkaar, enkele prospectieboringen uit in een profiel van deze 
berm. Naar aanleiding van hun vondsten werd besloten om de site volledig op te graven. 
Voorafgaand aan deze opgraving werden de grindrijke sedimentlagen en de onderliggende 
ploeglaag over een oppervlak van ongeveer 5m op 15m verwijderd. De site werd vanaf deze 
zandlagen verder onderzocht. Het terrein werd vervolgens per m² opgegraven met een truweel 
en iedere vondst werd driedimensionaal ingetekend. Alle sedimenten werden nat gezeefd door 
2,5mm mazen. Het kromme profiel in het oosten van de opgraving, veroorzaakt door de 
grindwinning, werd tevens recht getrokken door dit gedeelte verticaal op te graven. Dit liet de 
onderzoekers toe om de stratigrafie van het profiel, dat de site van noord naar zuid doorsneed, 
te onderzoeken. De lithische concentratie was in het oosten vernield. In de andere richtingen 
was deze eenheid wel bewaard gebleven, waardoor men de totale uitbreiding snel kon bereiken. 
De zone 4D, die zich buiten de concentratie bevond, werd door de opgravers niet onderzocht, 
vermits er een te groot risico was dat de nabijgelegen grindberm zou instorten. Om die reden 
werd ook zone J3 niet onderzocht. Om de totale omvang van de site te bepalen werden 
bijkomende prospecties uitgevoerd. Dit leverde echter geen noemenswaardige resultaten op. 
Sporadisch werden nog artefacten verzameld ter hoogte van de ploeglaag.  
 

5.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site werden alle vondsten ingetekend volgens een horizontaal plan om zo de verspreiding 
en plaatsing van de artefacten te analyseren. Jammer genoeg hebben de 
grindwinningactiviteiten de concentratie in zijn lange as verstoord. Dit zorgde ervoor dat het 
archeologische materiaal op deze plaats niet meer aanwezig is. De onderzoekers hadden tevens 
enige moeite om de oostelijke verspreiding van de concentratie te bepalen. De eigenlijke 
concentratie heeft een langwerpige ovaalvorm. De lange as heeft een noord –zuid oriëntatie en 
is ongeveer 8m lang. De korte as is minimum 2m lang. De concentratie wordt lichtjes smaller 
naar het noorden toe. De grootste artefactendensiteit bedraagt 170 vondsten/m² en bevindt zich 
ter hoogte van de haard. Onmiddellijk naast deze haard, ten zuidoosten van de concentratie, 
bevindt zich een zone waar geen materiaal werd aangetroffen. Binnen de eenheid kunnen we 
enigszins 2 subclusters onderscheiden. Een eerste clustering is merkbaar in het noorden van de 
eenheid. De tweede clustering is in het zuidoosten gelegen. Behalve silex werden nog 
verschillende andere steensoorten teruggevonden op de site. Deze laatste waren willekeurig 
verspreid over de volledige vindplaats. Het betreft onder andere 2 fragmenten van een grote 
silexknol, 2 kloppers, een grote zandsteenbrok waarvan afslagen zijn verwijderd, evenals een 
kleinere zandsteenbrok die percussiesporen vertoont. Daarnaast werd nog een kleine klopper 
gevonden, evenals een klopper op een cilindrische zandsteenplaat. Ten slotte werden 2 andere 
zandsteenplaten, die ook sporen van polijsten vertonen, in de nabijheid van de haard gevonden, 
evenals 2 fragmenten van zandsteenplaten met rechthoekige aflijning. In het centrum van de 
concentratie (H –I, 1 -2) ontdekten de onderzoekers een structuur bestaande uit stenen. Deze 
accumulatie lijkt willekeurig te zijn en heeft een oppervlak van 1m op 1,4m. In totaal bevonden 
zich op deze locatie 38 stenen van zeer diverse grootte, die duidelijke sporen van verbranding 
vertonen. Verscheidene stenen zijn volledig versplinterd door de inwerking van vuur. In de 
nabijheid van deze structuur werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid houtskool aangetroffen. 
Al deze elementen wijzen nogmaals op de vermoede aanwezigheid van een haard.  
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5.5 Het archeologische materiaal 

5.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 10) 
 
Bijna alle artefacten op de site waren vervaardigd uit silex. In enkele beperkte gevallen (0,5%) 
werd gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet. Deze laatste steensoort werd enkel gebruikt 
voor de productie van enkele klingen en klingafslagen. 
Het merendeel van de kernen vertoont sporen van cortex. Vele knollen zijn rechtstreeks 
afkomstig van krijtterrassen. Slechts een deel van de knollen (ongeveer ¼) is afkomstig van 
gerolde keien. Op de site werden ongeveer 20 verschillende silexsoorten gebruikt, wat 
uitzonderlijk veel is. Twee silexvarianten hebben een zwarte kleur en fijnkorrelige structuur. De 
ene wordt gekenmerkt door witte vlekken, de andere door grijsachtige vlekken. Deze eerder 
onregelmatige silexknollen vertonen grote gelijkenissen met de silex afkomstig van Ryckholt –
St Geertruid, op enkele tientallen kilometers van de site. Een andere silexsoort heeft een 
groenachtige, gevlekte kleur en vertoont verschillende grove inclusies. Verscheidene andere 
silexvarianten hebben een grijze tot grijsblauwe, gevlekte of gelige kleur en fijne textuur. Er 
werden tevens 6 of 7 soorten gevonden met een grofkorrelige textuur, met een grijze, 
grijsblauwe, groene of geelachtige kleur. Deze silexvarianten zijn tevens afkomstig van 
krijtterrassen en vertonen ook gelijkenissen met de silex van Ryckholt –St Geertruid. De 
gerolde silexknollen werden waarschijnlijk verzameld in de beddingen van de Maas, terwijl de 
andere silexen afkomstig zijn van krijtterrassen in de omgeving van Maastricht. 
Ten slotte werden verschillende zandsteenbrokken gevonden op de site, onder andere 
zandplaten, die werden gebruikt binnen de haard. 
 
De samenstelling van de lithische assemblage kan als volgt worden omschreven: 
Kernen met 1 slagrichting zijn slechts beperkt aanwezig op de site. Kernen met 2 slagrichtingen 
komen iets frequenter voor. Verder werden nog 2 kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen en 
3 kernen met 2 kruisende slagrichtingen aangetroffen.  
Verfrissingmateriaal komt in slechts beperkte mate voor. Voor een totaal van 27 kernen werden 
slechts 14 kernrandklingen, 11 kerntabletten en 6 kernflankafslagen verzameld.  
Het debitagemateriaal is tamelijk goed vertegenwoordigd in de assemblage. Afslagen met 
cortexrestanten zijn tamelijk sterk aanwezig. Klingen en microklingen zijn echter veel beter 
vertegenwoordigd dan de afslagen. Het merendeel van de klingen vertoont kromme boorden en 
een onregelmatige debitage. Onder de klingfragmenten zien we dat de mediale gedeeltes sterk 
ondervertegenwoordigd zijn.  
Ten slotte werden op de site nog 26 kerfresten aangetroffen, evenals 4 stekerafslagen.  

5.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 11 -12) 
 
Op een totaal van 2.874 vondsten bevonden zich 106 werktuigen, wat een percentage oplevert 
van 3,69%.  
 
Schrabbers zijn het best vertegenwoordigde type gemene werktuigen. Hiervan werden 16 
exemplaren ingezameld. Onder de schrabbers domineren de schrabbers op afslag. Deze groep 
omvatte 3 schrabbers op klingafslagen, 2 duimnagelschrabbers en ten slotte 1 schrabber op een 
dikke corticale afslag. In de assemblage bevonden zich verder nog 1 fragment van een 
schrabber, evenals 1 dubbelschrabber met getande schrabhoofden. Lange schrabbers op klingen 
komen tevens voor, maar in beperkte mate (3ex.). Er werden tevens 3 verkorte schrabbers 
gevonden, die een zeer gevarieerde morfologie vertonen, namelijk 1 schrabber gemaakt op een 
brede kling met een goed afgerond schrabhoofd en 1 verkorte schrabber die gedeeltelijk op de 
linker- en rechterboord verder geretoucheerd is. 
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In de assemblage bevond zich tevens een composiet werktuig, gemaakt op een dikke kling. Dit 
werktuig vertoont een schrabhoofd met hoge en getande retouches, evenals 2 weinig abrupte 
retouches op beide boorden. Het uiteinde tegenover de schrabber draagt een steker.  
Geretoucheerde afslagen zijn minder frequent aanwezig dan de schrabbers. Het merendeel van 
de afslagen draagt slechts beperkte retouches. De retouches zijn meestal onregelmatig en 
beperken zich tot een deel van de boord. Verschillende afslagen vertonen tevens afknottingen. 
Geretoucheerde klingen worden vertegenwoordigd door slechts 6 stuks. Geretoucheerde 
microklingen zijn daarentegen frequenter aanwezig. Hiervan werden 19 exemplaren 
aangetroffen, waaronder verscheidene exemplaren met afgestompte boord, evenals enkele 
exemplaren met kerven en afknottingen. 
Microlieten vormen echter de voornaamste werktuigengroep op de site (50 ex.). Onder deze 
categorie domineren de spitsen met niet –geretoucheerde basis (35ex.). Het merendeel van de 
spitsen vertoont een schuine afknotting, quasi altijd proximaal aangebracht. Ongeveer de helft 
van de spitsen vertoont tevens een breuk aan de basis. Een aanzienlijk deel van spitsen met niet 
–geretoucheerde basis werd gevormd op smalle klingen, die werden afgeknot in de helft. 
Verscheidene spitsen werden tevens gevormd door rechtlijnige afknottingen op brede klingen, 
waardoor de spitsen gekenmerkt worden door brede en tamelijk symmetrische uiteindes. 
Segmenten ontbreken volledig in de assemblage. Driehoeken zijn daarentegen wel goed 
vertegenwoordigd. Hiervan werden 6 exemplaren aangetroffen, waaronder 2 gelijkbenige en 4 
ongelijkbenige driehoeken. De gelijkbenige driehoeken dragen beide een piquant –trièdre. 
Microklingen met afgestompte boord zijn tevens aanwezig op de site. Ze vertonen allemaal zeer 
regelmatige en abrupte retouches.  
Onder de microlieten werd verder nog 1 mediaal deel van een maretakspits aangetroffen. Dit 
fragment draagt een regelmatige en dekkende retouche. Dit werktuig valt op door de zeer 
kwaliteitsvolle silex waaruit het gemaakt is. Dergelijk type silex werd nergens anders op de site 
aangetroffen. 
Daarnaast werden op de site tevens enkele Montbani –klingen aangetroffen. Dit werktuigentype 
komt slechts sporadisch voor en wordt vertegenwoordigd door 2 exemplaren, waaronder 1 
microkling die afgebroken is in 2 kerven langs beide zijdes, evenals 1 gebroken kling met 
alternerende retouches op de rechterboord. 
Ten slotte werd 1 pijlpunt teruggevonden, die duidelijke affiniteiten vertoont met het 
Neolithicum, evenals enkele werktuigen die gebruiksretouches dragen.  
 

5.6 Besluit 
 
De site leende zich goed voor refitting en analyse van de ruimtelijke patronen. Dit onderzoek 
toonde onder andere aan dat de silexknollen hoogstwaarschijnlijk afkomstig waren van lokale 
krijtbanken. De grote knollen die daar verzameld werden, werden eerst ter plaatse bewerkt door 
middel van het verwijderen van grote afslagen. Vervolgens werden de bewerkte knollen naar de 
site gebracht, waar ze verder gedebiteerd werden. Andere knollen werden daarentegen volledig 
ter plaatse bewerkt.  
Op basis van het refit –onderzoek kon men aantonen dat er minstens 2 locaties gebruikt werden 
op de site voor de debitage, met name in het zuidoosten van de haard enerzijds en meer naar het 
noorden toe anderzijds. We zien eenzelfde verspreiding bij de analyse van de werktuigen. De 
schrabbers liggen vooral verspreid in het noorden van de haard. Micro wear analyse toonde aan 
dat ze uitsluitend gebruikt werden voor de bewerking van hout en droge huiden. De microlieten 
vertonen een minder duidelijke verspreiding. We zien slechts een kleine clustering van 
microklingen met afgestompte boord in het noorden van de haard en een clustering van 
driehoeken in het zuidoosten.  



 61 

De haard zelf bestaat uit een concentratie van enkele grote, maar voornamelijk veel kleine 
brokstukken, die een oppervlak beslaan van ongeveer 2m². Er is geen enkele uitgraving 
merkbaar, waardoor de onderzoekers ervan uitgaan dat het om een vlakhaard ging.  
Ten slotte werden 16 schrabbers onderzocht door middel van micro wear. Deze analyse toonde 
aan dat verscheidene schrabbers gebruikt werden voor de bewerking van huiden. Waarschijnlijk 
ging het hier om de laatste fase van huidbewerking, waarbij de huid nogmaals geglad werd. 
Verschillende andere werktuigen werden gebruikt voor houtbewerking. Het onderzoek toonde 
aan dat in bijna alle gevallen het geretoucheerde uiteinde gebruikt werd voor de bewerking. In 
slechts 1 geval werd een niet –geretoucheerde boord gebruikt. Op de site Neerharen –De Kip is 
dus geen duidelijk onderscheid tussen werktuigmorfologie en functie mogelijk, vermits de 
schrabbers hier zowel voor de bewerking van huid en hout gebruikt werden. Beide activiteiten 
vonden ongeveer in gelijke mate plaats. De onderzoekers konden wel enigszins een verschil 
bemerken tussen het type retouche op de schrabbers en de soort activiteit. Schrabbers met 
onregelmatige of getande retouches, evenals de schrabbers waarbij de retouche gedeeltelijk 
verder loopt op beide boorden20

Indien men de horizontale verspreiding analyseert, de micro wear analyse indachtig, dan zien 
we dat de schrabbers die gebruikt werden voor de bewerking van hout meestal in paren 
voorkomen en tamelijk willekeurig verspreid waren over de site, terwijl de schrabbers voor de 
huidbewerking voornamelijk in het centraal –oostelijk deel geconcentreerd lagen.  

 werden blijkbaar preferentieel gebruikt voor de bewerking van 
hout. Schrabbers die meer regelmatige retouches dragen, werden op hun beurt gebruikt voor 
huidbewerking. Het genomen staal (16 stuks) was echter te beperkt om definitieve conclusies te 
trekken.  

 
De structuur van de site, evenals het tamelijk beperkte aantal werktuigen, duiden allemaal op 
een eenmalige en kortstondige bewoningfase. 
De samenstelling van de assemblage wordt gekenmerkt door een relatief frequent voorkomen 
van gemene werktuigen (±52%) en de sterke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde 
basis, evenals de aanwezigheid van microklingen met afgestompte boord en driehoeken. 
Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984) plaatst de site op basis van deze kenmerken binnen de 
‘Groep van Neerharen’.  

                                                 
20 Deze werktuigen worden door de onderzoekers omschreven als ‘geschouderde’ schrabbers. 
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6 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE OOSTWINKEL 
–MOSTMOLEN 

 

6.1 Algemene bespreking van de site 

6.1.1 Inleiding 
 
De site Oostwinkel –Mostmolen werd ontdekt door J. Semey en P. Crombé in 1991, tijdens een 
survey –campagne. Nabij enkele maïssilo’s werden kuilen gevonden, die een duidelijke 
Mesolithische concentratie bevatten. De daaropvolgende jaren werd een volledige 
opgravingcampagne op het touw gezet, waarbij in totaal 326m² terrein werd opgegraven. Later 
werd een nabijgelegen depressie verder geanalyseerd door middel van sleuven (Crombé P. 
1998a). 

6.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in het westelijk deel van Zandig Vlaanderen, meer bepaald in het 
Meetjesland. De exacte coördinaten zijn: 51°08’30” N.B. en 3°31’25” O.L.  
De vindplaats is gelegen op de flank van een paraboolvormige duin, langs de noordelijke rand 
van de cuesta van Zomergem. De duin is zowel in het oosten als in het westen omgeven door 
een depressie. De site bevond zich aan de rand van deze westelijke depressie.  

6.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Op het terrein zijn enkele duidelijke verstoringen merkbaar, waaronder twee extractieputten. 
Deze beïnvloeden de site echter niet, vermits ze juist ten noorden van de concentraties gelegen 
zijn. De vernielingen veroorzaakt door aanhoudende ploegactiviteiten vormden wel een 
storende factor, maar het zijn vooral de talrijke boomvallen die de site verstoorden. Onderzoek 
wees aan dat deze boomvallen posterieur zijn aan de Mesolithische occupatiefase. In totaal 
werden zeven tot acht tree falls teruggevonden. Sommige bevatten een aanzienlijke hoeveelheid 
lithisch materiaal en verstoorden rechtstreeks de concentraties. 
 
De verstoringen zijn tevens merkbaar in de stratigrafische sequentie. Deze vertoont grote 
verschillen, afhankelijk van de topografie van het gebied. Zo zien we dat nabij de voornaamste 
concentratie de stratigrafie bijna volledig bewaard is. De daar aanwezige podzol bestaat uit 
volgende aspecten: een dunne, humusrijke tot turfachtige A1 –horizont en een alluviale ijzer en 
humus A2 –horizont, waarin we een infiltratie bemerken van talrijke humusvezels en een 
donkerbruine accumulatie van een B2h –horizont kunnen onderscheiden. De bodem onder deze 
podzol bestaat uit gelig zand met daartussen geoxideerde ijzerkernen en lokaal enkele B2H –
vezels. Net onder de huidige ploeglaag bevindt zich een grijzige aslaag, die enkele 
houtskoolfragmenten bevat en waarin drie duidelijke houtskoolconcentraties te bemerken zijn. 
In deze laag werden verschillende Laat –Neolithische vondsten aangetroffen.  
 
De verticale verspreiding is in de voornaamste concentraties over het algemeen tamelijk 
beperkt. Het meeste materiaal werd teruggevonden tot aan de alluviale A2 –horizont. In het 
centrum van de concentratie kon men echter een diepere verspreiding bemerken. Op deze plaats 
werd lithisch materiaal verspreid teruggevonden in zowel de bovenliggende grijze aslaag, als in 
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de dieper gelegen humus –ijzer horizont. De onregelmatigheid van de Bfe –horizont op deze 
plaats, evenals de diepere verspreiding van het materiaal duiden erop dat het centrum van de 
concentratie vermoedelijk verstoord werd door een boomval. Latere bodemprocessen zorgden 
er voor dat dit fenomeen tegenwoordig nog amper zichtbaar is.  
 
De horizontale verspreiding is ook sterk verstoord door allerlei processen, en in de eerste plaats 
door de invloed van de windvallen. Toch kunnen we nog een zekere ruimtelijke verspreiding 
herkennen. Zo kunnen we 2 afzonderlijke concentraties onderscheiden op de site. De eerste 
concentratie is gelegen nabij windval W3 en is volledig verstoord. Dit wordt aangetoond door 
het totaal ontbreken van artefacten in situ. De tweede concentratie bevindt zich op ongeveer 8m 
ten zuiden van de vorige eenheid. Deze concentratie beslaat een oppervlak van ongeveer 6x4m. 
Hierbij rekent men tevens de verstoring veroorzaakt door een boomval, gelegen in het westen 
van de eenheid (W1). Het centrum van de concentratie is, zoals eerder vermeld, zwaar 
verstoord door een boomval. Indien men deze concentratie analyseert, kan men 2 verschillende 
haarden onderscheiden, ongeveer op 2m afstand van elkaar. Wanneer men echter in gedachten 
houdt dat de noordelijke haard mogelijk samenvalt met de boomval, wordt enige 
voorzichtigheid geboden. Het is immers aannemelijk dat de vermoedelijke noordelijk haard in 
feite een ‘pseudo –haard’ is, ontstaan door de boomval –verstoring van de echte zuidelijke 
haard.  
Wanneer men ervan uitgaat dat de zuidelijke haard de enige echte haard is, ziet men dat alle 
activiteiten geconcentreerd lagen ten noorden hiervan. Zo vertonen de microlieten een 
‘clustering’ in de nabijheid van de haard, terwijl schrabbers en stekers een verspreiding 
vertonen meer ten noorden van de concentratie.  
 

6.2 Datering 
 
In totaal werden 2 stalen gedateerd, gebruik makende van de AMS –methode. De eerste 
datering werd bekomen op een relatief groot stuk houtskool, afkomstig uit de grijzige aslaag. 
De tweede datering werd uitgevoerd op enkele verkoolde hazelnootschelpen, afkomstig uit de 
noordelijke helft van de voornaamste concentratie. Het eerste monster geeft een datering van 
6.700BP ± 120 of 5.583 cal. BC. Het tweede monster is duidelijk ouder en levert een datering 
van 9.250 BP ± 160 of 8.300 cal. BC.  
Verder werden op de site enkele stalen genomen voor palynologisch onderzoek. Hiervan werd 
slechts één staal onderzocht, dat ook informatie leverde over de datering van de lagen.  
 

6.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Nadat de survey –campagne van 1991 verschillende Mesolithische concentraties onthulde, werd 
de site tijdens de periode 1991 -1993 in verschillende fases opgegraven. In totaal werd een 
terrein van 326m² blootgelegd. Hierbij werd elk artefact driedimensionaal ingetekend. De 
uitgegraven bodem werd volledig gezeefd op vondsten (5mm mazen). Op het einde van de 
campagne werd bovendien nog een nabijgelegen depressie onderzocht door middel van drie 
smalle sleuven van 30 op 50 meter. 
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6.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kan men twee verschillende concentraties onderscheiden, op ongeveer 8m afstand 
van elkaar. De eerste concentratie bevindt zich in de nabijheid van windval W3 en wordt 
hierdoor volledig verstoord. Hier kon geen enkel artefact in situ teruggevonden worden. De 
tweede concentratie, meer naar het zuiden gelegen, was beter bewaard, maar wordt in het 
westen ook begrensd door een windval (W1). Deze eenheid beslaat een oppervlak van 6x4m, 
wat overeen komt met een oppervlak van ongeveer 18 -19m².  
 

6.5 Het archeologische materiaal21

6.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 13) 

 

 
Op drie werktuigen na, werden alle artefacten op de site vervaardigd uit vuursteen. Hierbij kan 
men drie soorten onderscheiden. De eerste vuursteensoort is van inferieure kwaliteit en vertoont 
veel vorstscheuren. Ze is waarschijnlijk afkomstig uit de directe omgeving van de site, namelijk 
uit de omgeving van de eerder vermelde cuesta. De tweede, meer kwaliteitsvolle silex werd 
gebruikt voor het vervaardigen van schrabbers en stekers. Hoewel men de exacte herkomst niet 
kon achterhalen, zien we toch gelijkenissen met de ‘Obourg’ –vuursteen, afkomstig uit de 
streek van Hainault. De laatste vuursteensoort werd slechts sporadisch gebruikt. De herkomst 
blijft onduidelijk. De gebruikte silexsoorten vertonen, zoals eerder vermeld duidelijke 
vorstinwerkingen. Deze zijn allemaal prior aan de debitage. Daarnaast zien we tevens een groot 
aandeel verbrande artefacten. 676 artefacten of bijna 12% van het materiaal vertoont een 
duidelijke verbranding, waarvan bijna 8% tekenen vertoont van daadwerkelijke ‘overheating’. 
Op ongeveer 41% van het materiaal kon men ten slotte duidelijke restanten van de cortex zien.  
 
De site vertoont over het algemeen een tamelijk hoog aantal kernen, namelijk 1,67% of 94 
artefacten op een totaal van 5.641 vondsten. Typologisch komen de kernen met één slagrichting 
(37%) het frequentst voor, gevolgd door kernen met twee tegengestelde slagrichtingen (20%). 
Andere soorten zijn tevens vertegenwoordigd, maar in mindere mate. Kloppers komen slechts 
beperkt voor. Op de site werden slechts twee exemplaren gevonden. Verfrissingmateriaal komt 
ook slechts minimaal voor. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de eerder geringe afmetingen van 
de kernen, wat een frequente bewerking verhindert. De kerntabletten en kernflankafslagen zijn 
slechts beperkt aanwezig, dit in tegenstelling tot de kernrandklingen.  
Het aandeel van (micro)klingen ligt tamelijk hoog (11%). De techniek is duidelijk gericht op de 
productie van onregelmatige microklingen.  
De afslagresten worden het best vertegenwoordigd door de talrijke chips (<10mm) en 
microchips (< 5mm), die tot 65% van het totaal uitmaken.  
Het kernvoorbereidingsafval is ook beperkt aanwezig. Zo is het aandeel van de kerfresten aan 
de lage kant en bedraagt slechts 0,16%. Dit is eveneens het geval voor de stekerafslagen die 
slechts 0,18% uitmaken van het geheel aan lithisch materiaal.  

                                                 
21 Het archeologische materiaal van beide concentraties wordt hier in beschouwing genomen. Zowel materiaal dat 
in situ aanwezig was als materiaal afkomstig uit de boomvallen wordt geanalyseerd. Recente verstoringen, evenals 
de recente en onderliggende ploeglaag, worden wegens kans op contaminatie, buiten beschouwing gelaten. 
Microlieten en stekers uit deze laatste lagen, worden echter wel in de berekening opgenomen.  
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6.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 14 -15) 
 
Het aandeel van de werktuigen in de totale lithische industrie is eerder beperkt. Onder de in 
totaal 5.641 gerecupereerde artefacten bevonden zich slechts 100 werktuigen. Dit komt neer op 
een percentage van slechts 1,77% . 
 
De eindschrabbers behoren tot enkele van de best vertegenwoordigde werktuigen op de site. De 
enkelvoudige eindschrabbers gemaakt op afslagen komen het meest voor. Andere types, zoals 
circulaire schrabbers, schrabbers gemaakt op kernen en klingen komen tevens voor, evenals 
boordschrabbers. Deze zijn echter veel minder vertegenwoordigd in de assemblage. Stekers zijn 
ook sterk gerepresenteerd (21%) en omvatten vooral stekers op afknotting en tweeslagstekers. 
De andere types zijn eerder slecht vertegenwoordigd. 
Op de site werden tevens verschillende geretoucheerde (micro)klingen ingezameld. Slechts 
twee exemplaren vertonen sporen van regelmatige retouches.  
De microlieten vormen de voornaamste werktuigencategorie. Er werden in totaal 41 
exemplaren verzameld (41%). Veel microlieten werden echter beschadigd, waardoor slechts 27 
exemplaren met zekerheid kunnen gedetermineerd worden.  
Onder de microlieten vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis de grootste groep 
(52%). Hieronder bevonden zich vooral schuin afgeknotte spitsen en spitsen met 1 afgestompte 
boord. Onder de tweepuntige microlieten kon men twee groepen onderscheiden, namelijk de 
typische en atypische segmenten, waarbij de eerste categorie het sterkst vertegenwoordigd is. 
De microklingen met afgestompte boord en spitsen met geretoucheerde basis worden beide 
vertegenwoordigd door drie exemplaren. Daarnaast werden 18 microlieten aangetroffen, die 
niet verder geïdentificeerd konden worden. 
Verder werden op de site drie combinatiewerktuigen teruggevonden. Deze werktuigen bevatten 
op het werkende uiteinde zowel een schrabber als een steker. 
Ten slotte werden nog 5 Neolithische werktuigen teruggevonden die vervaardigd werden uit 
zandsteen of kwarts. 
 

6.6 Besluit 
 
De opgravingresultaten duiden aan dat het oppervlak van de site waarschijnlijk een kleine 
100m² bedroeg. De relatie tussen de twee verschillende artefactenconcentraties blijft echter 
onduidelijk, vermits één van beide eenheden volledig verstoord werd. Toch bood de tweede 
eenheid interessante informatie. Deze concentratie wijst op een kleine en kortstondige 
bewoning tijdens het Vroege Mesolithicum. De verscheidenheid van de aanwezige lithische 
artefacten (stekers, schrabbers, microlieten) wijst erop dat een brede waaier aan activiteiten 
werden uitgevoerd.  
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7 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE OPGRIMBIE –
ONDER DE BERG 

 

7.1 Algemene bespreking van de site 

7.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door E. Paulissen tijdens geomorfologisch onderzoek in het gebied. Op 
een terrein dat gebruikt werd voor motorcross –wedstrijden ontdekte hij een kleine hoeveelheid 
archeologisch materiaal, waarna besloten werd de site op te graven (Vermeersch P.M., 
Paulissen E. & Munaut A.V. 1973, 97 -152). 

7.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in het heiderijk gebied “Onder de Berg”, in de gemeente Opgrimbie en is 
gelegen ten zuiden van de baan Opgrimbie –Zutendaal. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°57’9’ N.B. en 5°39’53” O.L. 
De vindplaats is gelegen bovenop een paraboolvormige duin, op het terras van Eisden –
Lanklaar en maakt deel uit van een uitgestrekt Tardiglaciaal duinenlandschap. De site bevindt 
zich tevens in de onmiddellijke nabijheid van de Maasvallei en aan de rand van het Kempense 
Plateau en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een ven, binnenin de duin en een 
tweede kleine depressie, ten oosten hiervan. 

7.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie op de site bestaat uit volgende elementen: 
 

- 64 -63,90m: verstoorde A0 –horizont. 
- 63,90 -63,60m: grijsachtige, zandige A2 –horizont. Deze laag loopt onderaan over in 

buisvormige ‘inzakkingen’, waarin enkele wortels werden aangetroffen. 
- 63,60 -63,57m: bruinrode, zandige B2ir –horizont. Binnen deze laag werden enkele 

humussporen aangetroffen. De B2h –horizont volgt duidelijk de inzakkingen van de A2 
–horizont en is dikker onderaan deze inzakkingen. De inzakkingen lopen plaatselijk 
verder tot in de C –horizont. 

- 63,57 -63,40m: bruine tot gele, zandige B2ir –horizont. Deze laag bevat lokaal 
lichtgekleurde vlekken. 

- 63,40 -63,20m: gele, zandrijke C –horizont, behorende tot de humus –ijzer podzol. 
- 63,20 -63,00m: vage, witachtige horizont. Deze horizont is slechts lokaal aanwezig. 
- 63,00 -62,90m: fijne, bruingele zandlaag met af en toe kleine horizontale banden, 

behorende tot de humus –ijzer podzol.  
- 62,90 -62,70m: witachtige, zandige horizont. Binnen deze laag zijn kleine 

houtskoolsporen aanwezig. Deze laag wordt verder gekenmerkt door de aanwezigheid 
van buisvormige gangen, opgevuld met witachtig zand. 

- 62,70 -62,15m: fijne, bruingele zandlaag. Binnen deze laag zijn lokaal roodachtige, 
horizontale banden aanwezig. De laag vertoont tevens talrijke verstoringen, 
waarschijnlijk veroorzaakt door wortelinwerking. 
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De verticale verspreiding van de vondsten loopt op sommige plaatsen tamelijk diep. Het 
merendeel van het materiaal werd aangetroffen in de A2 –horizont van de podzol, binnen een 
band van ongeveer 20cm. Het bovenste gedeelte van de duin, meer bepaald de A0 –en A1 –
horizont, evenals het bovenste gedeelte van de A2 –horizont, was door de 
motorcrossactiviteiten op het terrein zodanig verstoord, dat de uitbreiding van de 
materiaalconcentratie naar boven toe niet kon achterhaald worden. Een groot deel van het 
materiaal werd echter aan de bovenkant van de A2 –horizont teruggevonden, waardoor de 
onderzoekers ervan uitgaan dat een deel van de vondsten zich mogelijk ook in de verstoorde 
ploegbodem bevond. Op sommige plaatsen was de A1 –horizont gedeeltelijk bewaard 
gebleven. In deze laag werd slechts een beperkt aantal vondsten aangetroffen. De aanwezigheid 
van zand rondom de vondsten wees er bovendien op dat de artefacten afkomstig waren uit de 
onderliggende A2 –horizont, waardoor we er kunnen van uitgaan dat de aanwezigheid van 
materiaal in de verstoorde lagen beperkt is gebleven. In enkele sleuven merkten de 
onderzoekers tevens op dat een deel van het materiaal zich onderaan de A2 –horizont en op 
sommige plaatsen zelfs in de B2- en C –horizont bevond. Aan de hand van de positionering van 
de vondsten gaan ze er echter van uit dat het merendeel van het materiaal zich oorspronkelijk in 
de zandlaag bevond en dat de bewoning aterieur is aan de podzolisatie. De verspreiding van het 
materiaal is waarschijnlijk het gevolg van allerlei verstoringen. 
 
De horizontale verspreiding wijst op de aanwezigheid van een circulaire concentratie met een 
diameter van 4m tot 5m. In deze eenheid bevonden zich gemiddeld 500 artefacten/m². Op 
sommige plaatsen liep het aantal artefacten op tot 1000 vondsten/m². Binnenin de concentratie 
kon men tevens 2 subclusters onderscheiden (a en b).  
 

7.2 Datering 
 
Op de site werden verschillende stalen genomen voor palynologisch onderzoek. Hoewel deze 
monsters interessante informatie verschaften over de evolutie van het landschap, konden ze niet 
verbonden worden met de archeologische vondsten.  
Daarnaast werd echter ook een 14C –datering uitgevoerd. De houtskool afkomstig uit sleuf E, 
binnen de concentratie, was te beperkt om te dateren. Daarom werd besloten een 
houtskoolmonster te dateren, afkomstig van een haard, in sleuf R. Deze sleuf bevond zich 
echter op een tiental meter van de centrale eenheid. Het houtskoolmonster leverde volgende 
datering: A.D. 10 ± 70. De datering komt niet overeen met de typologische bevindingen. 
 

7.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgravingen op de site Opgrimbie –Onder de Berg werden aangevat in mei 1969. Voordat 
de eigenlijke opgraving werd gestart, werd op de site eerst een noord tot zuid gerichte basislijn 
uitgezet over een lengte van 30m. Deze lijn werd gematerialiseerd aan de hand van 2 metalen 
staven in de bodem, die na de opgraving ter plaatse zijn gebleven, en dienden om het 
rastersysteem te positioneren. Vervolgens werden op de site 5 sleuven uitgezet van 2m op 4m, 
volgens een dambordpatroon. De bovenste, verstoorde laag werd per sleuf afgehaald en nat 
gezeefd (4mm mazen). De onderliggende bodem werd daarna per laag met de schop verder 
onderzocht. Eventuele vondsten werden driedimensionaal ingetekend. 
Opmerkelijk genoeg werden na de opgraving van de sleuven geen structurele sporen ontdekt, 
enkel een kleine houtskoolconcentratie. De onderzoekers waren tevens verbaasd over het zeer 
beperkte aantal werktuigen, dat werd ingezameld. Gezien deze resultaten, werd besloten de rest 
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van de site op te graven aan de hand van een andere opgravingmethode, waarbij de sleuven 
werden onderverdeeld in 32 vierkanten van 0,25m². Op sommige plaatsen werd tevens een 
verticaal profiel getrokken, om zo de positie van het archeologische materiaal binnen de 
verschillende stratigrafische lagen te kunnen optekenen. Vermits de vondsten sterk afnamen 
buiten de centrale concentratie werd besloten om sleuven H, P en S slechts gedeeltelijk op te 
graven.  
 

7.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site werd één centrale concentratie ontdekt met een gemiddeld oppervlak tussen de 
12,5m² en bijna 20m². Binnen deze eenheid kon men enigszins 2 subclusters onderscheiden aan 
de hand van de positionering van het materiaal. Op ongeveer 60m ten zuiden van deze 
concentratie werd een tweede, weliswaar kleinere en jongere site, Opgrimbie 2, aangetroffen. 
 

7.5 Het archeologische materiaal22

7.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 16) 

 

 
Voor de productie van de artefacten werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex. In totaal 
werden 4 silexvarianten aangewend, allemaal met een grijsachtige kleur. Een eerste silexsoort 
heeft een wit –grijs en zwartgespikkeld uiterlijk en is eerder grofkorrelig. Daarnaast werd 
tevens gebruik gemaakt van een gladde, grijze, eerder fijnkorrelige variant, evenals van een 
fijne, witgespikkelde, grijze silex. Ten slotte werd nog een vierde silexvariant aangetroffen, die 
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van lichte en donkere kleurbanden.  
 
De algemene lithische samenstelling bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden op de site 52 kernen ingezameld. Ze zijn meestal onregelmatig en hebben 
tamelijk grote afmetingen. De kernen werden slechts minimaal bewerkt. De talrijke 
vorstinwerkingen en onregelmatigheden beperkten vaak een verdere debitage. Kernen met 1 
slagrichting domineren. Kernen met 2 slagrichtingen zijn beperkt aanwezig. Het merendeel van 
de kernen vertoont negatieven de productie van (micro)klingen. Onder de kernen werd tevens 1 
klein, prismatisch exemplaar aangetroffen. Deze kern werd aan de oppervlakte ingezameld en 
behoort waarschijnlijk niet tot de rest van de assemblage. 
Verfrissingproducten zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd (22 ex) en bestaan uitsluitend 
uit kerntabletten en kernrandafslagen. 
De debitage is eerder onregelmatig. (Micro)klingen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. Er 
werden voornamelijk fragmenten, meer bepaald proximale delen, aangetroffen. Afslagen zijn 
nog frequenter. Het betreft meestal grote, tamelijk dikke exemplaren. 
Verder werden op de site een aantal artefacten met gebruiksretouche en enkele kerfresten 
aangetroffen. 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid verbrande zandsteenbrokken gevonden. 
Het merendeel van de brokken werd ingezameld nabij de haard van sleuf E. Deze artefacten 
werden mogelijk gebruikt als polijststenen. 

                                                 
22 Het materiaal dat besproken wordt, bestaat uit in situ vondsten, evenals artefacten afkomstig van het zeven van 
de ploeglaag en ten slotte enkele oppervlaktevondsten, die binnen de concentratie werden aangetroffen. Er moet 
tevens vermeld worden dat op een zestigtal meter ten zuid –zuidoosten van Opgrimbie (1) een tweede, kleine 
concentratie werd aangetroffen. Deze eenheid bevatte slechts een beperkte hoeveelheid materiaal. De gebruikte 
silex, evenals de regelmatige debitage duidt er op dat de site niet dezelfde kenmerken vertoont als Opgrimbie (1).  
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7.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 17) 
 
In totaal werden op de site 14.909 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich slechts 28 
‘echte’ werktuigen. Dit levert een percentage op van slechts 0,19%23

 
.  

Opmerkelijk is het beperkte aantal werktuigen, dat op de site werd aangetroffen. Onder de 
gemene werktuigen kon men onder andere enkele schrabbers, meer bepaald 2 eindschrabbers, 1 
dubbelschrabber en 4 atypische eindschrabbers onderscheiden. 
Daarnaast werden nog enkele geretoucheerde afslagen ingezameld. Hieronder bevonden zich 6 
geretoucheerde afslagen, 1 gekerfde afslag en 3 afgeknotte exemplaren. Er werden tevens 3 
enkel gekerfde (micro)klingen aangetroffen. 
Verder werd 1 artefact gevonden met een schuine afknotting. De onderzoekers vermelden dat 
dit artefact gelijkenissen vertoont met de kerfresten, maar niet tot deze categorie behoort. Dit 
artefact werd onder de term ‘varia’ geplaatst. 
Het aantal microlieten is tevens aan de lage kant en bestond uit 2 spitsen met schuine afknotting 
en 1 spits met afgestompte boord, evenals 2 ongelijkbenige driehoeken, 1 microkling met 
afgestompte boord en 1 onbepaald fragment. 
 

7.6 Besluit 
 
Chrono–stratigrafisch onderzoek duidde aan dat de lithische industrie anterieur is aan de 
vorming van het ven en de afzetting van turf in het ven, aan het eind van het Atlanticum. De 
lithische industrie is tevens anterieur aan de vorming van de ijzer –podzol en kan hierdoor in 
het Vroege Atlanticum geplaats worden. Indien men echter rekening houdt met de afzetting van 
de dekzandlaag, dan dient de industrie het best gesitueerd te worden vóór de start van het 
Atlanticum. 
 
Het quasi ontbreken van structurele elementen wijst volgens de onderzoekers op een beperkte 
en kortstondige bewoning, waarbij de debitage een belangrijke rol speelde. In totaal werd te 
Opgrimbie 56kg lithisch materiaal aangetroffen. Deze grote hoeveelheid is waarschijnlijk te 
wijten aan de inferieure kwaliteit van de silexknollen, die snel opgegeven werden. De debitage 
zelf was vooral gericht op de productie van eerder onregelmatige (micro)klingen, die 
waarschijnlijk na het verlaten van het kamp mee werden genomen. Het quasi ontbreken van 
gemene werktuigen wijst erop dat er slechts een beperkt aantal domestieke activiteiten werden 
uitgevoerd en dat de focus van het kamp gericht was op andere bezigheden. 
Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984) schreef de site, op basis van de aanwezigheid van spitsen 
met niet –geretoucheerde basis, driehoeken en microklingen met afgestompte boord, toe aan de 
‘Groep van Neerharen’.  

                                                 
23 Er moet vermeld worden dat de onderzoekers in totaal 70 werktuigen onderscheiden hadden. Hieronder 
bevonden zich echter een aantal kerfresten, evenals enkele artefacten met gebruiksretouches en fragmenten van een 
gepolijste bijl. Ik plaats deze artefacten echter liever onder de algemene lithische assemblage, vermits het niet om 
‘echte’ werktuigen gaat. De fragmenten van de gepolijste bijl behoren ook niet tot de Mesolithische assemblage en 
wordt daarom niet onder de werktuigen geklasseerd.  
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8 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
OUDENAARDE –DONK 

 

8.1 Algemene bespreking van de site 

8.1.1 Inleiding 
 
In 1984 werden tijdens zandwinningactiviteiten enkele prehistorische vondsten ontdekt op de 
Donk te Oudenaarde (site ten noorden van de N60). Hierop volgend werden tijdens de periode 
1986 -1987 enkele opgravingcampagnes op het touw gezet, waarbij in totaal 4 Mesolithische 
concentraties ontdekt werden. Gezien de slechte omstandigheden op de site, namelijk een 
aanhoudende hoge grondwatertafel en zware verstoringen door de zandwinning, werden de 
eenheden slechts gedeeltelijk onderzocht (Van der Plaetsen J., Vanmoerkerke J. & Parent J.-P. 
1986; Parent J.-P., Van der Plaetsen P. & Vanmoerkerke J. 1987). 
In 2003 werd een grootschaliger project opgestart (ten zuiden van de N60), naar aanleiding van 
de geplande ontginning van kleirijke sedimenten in de Scheldevallei en de bekendmaking van 
de aanleg van een nieuw industrieterrein binnen de archeologisch rijke gebieden van 
Oudenaarde. Het materiaal afkomstig van deze laatste opgraving zal hier besproken worden 
(Lombaert L. 2007). 

8.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Oudenaarde –Donk is gelegen in het westen van de gemeente Oudenaarde, in de 
provincie Oost –Vlaanderen.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: x = 94,98 en y = 170,16. 
De vindplaats bevindt zich bovenop een zandige verhoging binnen het alluvium van de Schelde, 
op ongeveer 500m van de huidige rivier. 

8.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van sleuf 1 bestaat uit volgende elementen: 
Bovenaan was over de volledige sequentie van de sleuf een recent opgehoogd pakket aanwezig 
(laag 1). Hieronder bevond zich de ploeglaag (laag 2), die tot enkele jaren geleden bewerkt 
werd. Onder de ploeglaag was een zandrijke lens aanwezig(laag 3). Deze lens was het gevolg 
van een verspoeling tijdens de post –middeleeuwen, die werd veroorzaakt door de doorbraak 
van een rivier. Onder de lens was een 80cm dik en bruin tot grijs middeleeuws kleipakket (laag 
4 -7) merkbaar, met daaronder een humusrijke kleilaag (laag 8 -9 en laag 15).  
Tussen 165cm en 190cm diepte werd ten slotte de Pleistocene zandlaag aangetroffen, 
waarbinnen de Mesolithische artefacten werden aangetroffen. Binnen deze laag waren kleine 
verzakkingen merkbaar, die opgevuld waren met het kleirijk sediment, afkomstig van de 
bovenliggende alluviale laag. 
 
De verticale verspreiding van het materiaal is over het algemeen tamelijk beperkt gebleven. De 
maximale verspreiding van de artefacten (zowel vondsten groter als kleiner dan 1cm) reikt niet 
verder dan 50cm. Het merendeel van het materiaal werd echter ingezameld binnen een interval 
van 30cm. Zoals verwacht zijn de chips iets dieper gepenetreerd in de bodem. 
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Op de site zijn over het algemeen slechts weinig verstoringen merkbaar. De onderzoekers 
vermelden wel de aanwezigheid van een windval in het centrum van de opgegraven zone. Deze 
windval werd volledig opgegraven en liep tot aan de Mesolithische zandlaag. 
Aan de hand van de horizontale verspreiding van het materiaal kunnen we ten slotte een 
ruimtelijk patroon onderscheiden: 
Op de site werden 2 concentraties aangetroffen, evenals 3 zones waar de hoeveelheid 
ingezameld materiaal aanzienlijk was, maar die geen duidelijke begrenzing vertoonden. Binnen 
concentratie 1 was vermoedelijk een haard aanwezig. Rondom deze haard kon enigszins een 
patroon onderscheiden worden, waarbij het onverbrand debitagemateriaal geconcentreerd lag in 
de directe nabijheid van de haard. Er werden ook enkele schrabbers ten westen van de haard 
aangetroffen. Micro wear –onderzoek duidde aan dat de schrabbers gebruikt werden voor de 
huidbewerking. Concentratie 2 vertoonde een veel minder duidelijk verspreidingspatroon. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat deze eenheid vermoedelijk slechts een onderdeel 
vormde van een grotere, nog niet opgegraven concentratie. Toch kon men enigszins een kleine 
cluster van niet –verbrande debitageproducten in het westen van de eenheid bemerken.  
 

8.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voorafgaand aan de eigenlijke opgraving werd een groot boorproject opgestart, waarbij zowel 
het voormalige landschap, als de archeologisch rijke zones in kaart werden gebracht. Tijdens dit 
onderzoek werd een 300m lang gebied, gelegen tussen de N60 en De Coupure, onderzocht door 
middel van 3 oost tot west gerichte boorlijnen, waarbij in totaal 75 boringen werden uitgevoerd. 
De sedimenten werden vervolgens gezeefd door 1mm mazen. De boorcampagne toonde aan dat 
de archeologische zones begraven lagen onder een 80cm dik middeleeuws pakket, en zich 
hoofdzakelijk situeerden bovenop 2 kronkelwaardruggen. Volgend op deze bevindingen werd 
in de zomer van 2003 de eerste opgravingcampagne gestart. Hierbij werd een zone van 300m, 
waarbinnen de kronkelwaardruggen zich bevonden, onderzocht. Gezien de beperkte 
bemanning, kon de depressie niet onderzocht worden. Tijdens deze campagne werd eerst een 
recente, opgehoogde laag verwijderd, waarna 2 sleuven (50m op 5m en 100m op 5m) werden 
getrokken. De tweede sleuf was echter zwaar verstoord, waardoor besloten werd deze zone niet 
verder te onderzoeken. Het oosten van sleuf 1 was ook zwaar verstoord door enkele 
zandwinningkuilen, waardoor ook de oostelijke zone van de sleuf ook niet verder werd 
opgegraven. De rest van de sleuf werd wel onderzocht. Hierbij werd eerst een humusrijke 
kleilaag met de hand afgeschaafd. Het materiaal afkomstig uit deze laag werd driedimensionaal 
ingetekend24

 

. In de onderliggende zandlaag werd eigenlijke Mesolithische concentratie 
blootgelegd. Gezien de aanzienlijke hoeveelheid materiaal, werd ervoor geopteerd het materiaal 
op te graven per zone van 0,25m² en per laag van 5cm. De sedimenten werden daarna nat 
gezeefd door middel van 1mm mazen.  

8.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd de site over een oppervlak van 250m² opgegraven. Het materiaal dat hier 
besproken wordt is afkomstig van een 5m brede en 14,5m (langs de langste zijde) tot 10m 
(langs de kortste zijde) lange zone binnen sleuf 1 (ongeveer 61,5m²). Binnen deze zone konden 
2 concentraties onderscheiden worden. De eerste concentratie is het grootst en bevond zich in 
het zuiden van het opgravingvlak. Deze eenheid liep nog gedeeltelijk verder buiten de 
                                                 
24 Binnen deze laag werden enkele verspreide Neolithische vondsten aangetroffen. Deze zullen hier niet besproken 
worden.  
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opgegraven zone, maar het beperkte aantal artefacten naar de begrenzing toe wijst erop dat de 
uitbreiding bijna volledig bereikt was. Concentratie 1 heeft een ovaalvormige aflijning en meet 
ongeveer 6m op 3,5m, wat een oppervlak oplevert van 11,5m². Binnen deze eenheid was 
vermoedelijk een haard aanwezig. Daarnaast werd nog een tweede, kleinere concentratie 
aangetroffen in de noordoosthoek van de site. Deze concentratie beslaat een oppervlak van 
slechts 3,25m² en vormt waarschijnlijk een onderdeel van een grotere eenheid, die echter buiten 
de opgravingzone gelegen was en dus niet werd opgegraven. 
Ten slotte konden op de site nog 3 zones onderscheiden worden, die slechts een kleine 
hoeveelheid materiaal bevatten en geen duidelijke aflijning hadden. Zone A was gelegen ten 
westen van concentratie 1, in de nabijheid van de hierboven vermelde windval, en bevatte onder 
andere 4 schrabbers. Zone B bevond zich ten westen van zone A. Hier werden vooral 
microklingen met afgestompte boord aangetroffen. Ten slotte werden binnen zone C, in het 
noorden van het opgravingvlak, tevens een aantal werktuigen ingezameld, waaronder enkele 
onbepaalde microlieten. 
 

8.4 Het archeologische materiaal25

8.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 18) 

 

 
In totaal werden op de site 13887 artefacten ingezameld, waaronder 61 werktuigen. 
 

 
Concentratie 1: 

Binnen deze concentratie werden 5175 artefacten ingezameld, met een gemiddelde van 450 
artefacten per m².  
Voor de productie van de artefacten werd uitsluitend gebruik gemaakt van silex. Het merendeel 
van de artefacten werd vervaardigd uit een matig korrelige, grijsbruine silex, die soms wit 
gespikkeld was of grijs –beige vlekken vertoonde. Daarnaast werd nog gebruik gemaakt van 
fijn- en grofkorrelige silexvarianten.  
Een aanzienlijke hoeveelheid artefacten (27%) vertoonde nog sporen van cortex. Windglans 
(1,61%) en patina (1,31%) zijn minder frequent. Sporen van verbranding zijn ten slotte 
merkbaar op 5,78% van het materiaal. 
 
De algemene lithische samenstelling binnen bestaat uit volgende elementen: 
Binnen concentratie 1 werden slechts 3 kernen aangetroffen, meer bepaald 1 kern met 1 
slagrichting, evenals 1 kern met 2 kruisende slagrichtingen en 1 onbepaalde kern. 
Het aandeel van het verfrissingmateriaal is ook eerder beperkt (3 ex.) en omvatte 1 
kernrandafslag, 1 kernrandkling en 1 kerntablet. 
De debitage op de site is tamelijk onregelmatig en wijst op de Coincy –stijl. Zowel afslagen 
(413 ex.), als (micro)klingen (172 ex.) zijn goed vertegenwoordigd. Het merendeel van de 
afslagen is gefragmenteerd (229 ex.). Dit is tevens het geval bij de (micro)klingen (111 ex.). 
Chips vormen een belangrijke categorie artefacten. In totaal werden 4490 exemplaren 
ingezameld, waardoor de chips 86,76% uitmaken van de volledige lithische industrie. 
Ten slotte konden binnen de assemblage nog 33 brokstukken, 2 stekerafslagen, 15 kerfresten en 
13 artefacten met gebruiksretouches onderscheiden worden. 
 

                                                 
25 Het materiaal dat in deze scriptie besproken wordt is afkomstig van de archeologische site, die onderzocht werd 
in 2003, en gelegen is ten zuiden van de N60. Tijdens de opgraving werden 2 sleuven getrokken. Binnen sleuf 1 
werd een oppervlak van 61,5m² geselecteerd voor nauwgezette analyse door Lien Lombaert.  
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Concentratie 2:  

Binnen concentratie 2 werden in totaal 1118 artefacten ingezameld, met een gemiddelde 
artefactendensiteit van 344 vondsten/m². 
Evenals bij concentratie 1 het geval was, werd binnen eenheid 2 enkel gebruik gemaakt van 
silex. Het gaat hierbij vaak om een fijnkorrelige variant met een bruinachtige kleur. 
Verscheidene artefacten (66 ex.) vertonen nog sporen van cortex. Windglans (1,78%) en patina 
(1,78%) komen in gelijke mate voor. Ten slotte werd op 4,11% van alle artefacten sporen van 
verbranding waargenomen. 
 
De algemene lithische samenstelling binnen concentratie 2 bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden slechts 2 kernen aangetroffen. Het betreft 2 kernen met 1 slagrichting.  
Verfrissingproducten ontbreken op hun beurt volledig. 
Afslagen (106 ex.) zijn wel goed vertegenwoordigd. Het aandeel van de (micro)klingen is iets 
beperkter (33 ex.). Het merendeel van de afslagen en (micro)klingen is gefragmenteerd. Voor 
de productie van de (micro)klingen werd de Coincy –debitagestijl toegepast. Chips vormen 
opnieuw de grootste groep artefacten en omvatten 84,88% van de totale lithische industrie. 
Verder werden binnen deze eenheid nog 14 brokstukken, evenals 1 stekerafslag en 4 artefacten 
met gebruiksretouches, meer bepaald 1 kling en 3 microklingen ingezameld. 
Binnen deze eenheid werden tevens 2 zandsteenfragmenten aangetroffen. 

8.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 19) 
 

 
Concentratie 1: 

In totaal werden binnen deze eenheid slechts 28 werktuigen aangetroffen op 5175 artefacten, 
wat een percentage oplevert van slechts 0,54%. 
 
Onder de werktuigen zien we een dominantie van de gemene werktuigen (57,15%) boven de 
microlieten (42,85%).  
Op de site werd slechts 1 schrabber aangetroffen, meer bepaald een dubbelschrabber. 
Geretoucheerde afslagen vormen samen met de microlieten de belangrijkste categorie 
werktuigen. In totaal werden 10 exemplaren ingezameld, waaronder 3 fragmenten van getande 
afslagen, evenals 7 geretoucheerde afslagen, waaronder 4 volledige en 3 gebroken exemplaren. 
Zes afslagen zijn gedeeltelijk geretoucheerd. Slechts 1 afslag werd continue geretoucheerd.  
Stekers zijn, evenals de schrabbers, eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar aangetroffen. 
Het betreft een steker op afknotting.  
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 2 schuin afgeknotte (micro)klingen, 
waaronder 1 fragment, evenals 1 fragment van een (micro)kling met regelmatige retouches. Op 
de site werd tevens 1 geretoucheerd artefact aangetroffen dat, door de mate van fragmentatie, 
niet verder kon gedefinieerd worden. 
De microlieten vormen een belangrijke categorie (12 ex.) en worden gedomineerd door de 
spitsen met niet –geretoucheerde basis, meer bepaald spitsen met schuine afknotting (8 ex.). 
Daarnaast werden nog 1 fragment van een smalle microkling met afgestompte boord, evenals 1 
ongelijkbenige driehoek en 2 onbepaalde microlietfragmenten gevonden.  
 

 
Concentratie 2: 

In totaal werden binnen concentratie 2 slechts 7 werktuigen ingezameld op 1118 artefacten, 
waardoor het werktuigenpercentage slechts 0,63% bedraagt. 
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Onder de werktuigen bevonden zich slechts 2 schrabbers, meer bepaald 1 korte klingschrabber 
en 1 schrabberfragment, vermoedelijk een klingschrabber. 
Daarnaast werd nog 1 onbepaald werktuigfragment aangetroffen. 
Microlieten vormen de belangrijkste groep (4 ex.) en omvatten 1 fragment van een 
Tardenoisspits met directe basis, evenals 3 onbepaalde microlietfragmenten. 
 

8.5 Besluit 
 
Hoewel concentratie 1 niet volledig werd opgegraven, kunnen toch enige conclusies getrokken 
worden. Debitage vormt duidelijk een belangrijke activiteit binnen deze eenheid en zowel 
chips, afslagen als (micro)klingen werden teruggevonden ten westen van de haard. Microlieten 
en gemene werktuigen kennen een minder duidelijke verspreiding. Microlieten werden vooral 
samen met kerfresten aangetroffen in de nabijheid van de haard, wat er op wijst dat er binnen 
deze eenheid mogelijk jachtuitrusting werd geproduceerd en bewerkt. Micro wear onderzoek op 
schrabbers toonde aan dat deze werktuigen gebruikt werden voor de bewerking van droge 
huiden. Op basis van deze gegevens kan men aannemen dat concentratie 1 een kleine, 
kortstondige bewoning heeft gekend, waarbij een hele resem activiteiten werden uitgevoerd. 
Concentratie 2 werd slechts over een klein oppervlak opgegraven en heeft slechts een beperkt 
aantal werktuigen opgeleverd, waardoor niet met zekerheid kon gesteld worden indien de 2 
concentraties gelijktijdig bewoond zijn geweest. 
Aan de hand van de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis en meer bepaald 
spitsen met schuine afknotting, kan concentratie 1 gedateerd worden in het Vroeg–
Mesolithicum, meer specifiek binnen de ‘Groep van Neerharen’ (Vermeersch P.M. 1984). 
Concentratie 2 leverde niet voldoende elementen om een duidelijke interpretatie te formuleren. 
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9 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE SCHULEN 
 

9.1 Algemene bespreking van de site 

9.1.1 Inleiding 
 
In augustus 1977 voerden P. Vangeel en J. Leemans enkele boringen uit in de depressie van 
Schulen. Tijdens dit onderzoek ontdekten ze een concentratie lithisch materiaal (Schulen I). 
Hier op volgend werd in september 1977 een noodopgraving opgestart door de K.U. Leuven om 
het materiaal van Schulen I te recupereren, voordat deze concentratie volledig werd vernield. 
Tijdens de periode juli –augustus 1978 werd een tweede campagne opgestart, waarbij de zones 
Schulen II en III onderzocht werden. Ten slotte werd in 1979 een laatste campagne aangevat, 
waarbij Schulen IV opgegraven werd (Lauwers R. & Vermeersch P.M. 1982c). 

9.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Schulen bevindt zich in de gemeente Herk–de–Stad, in de provincie Limburg. De 
verschillende vindplaatsen (Schulen I –IV) bevonden zich allemaal op een licht golvende duin 
binnen de depressie van Halen –Schulen. Schulen I, II en IV bevonden zich nabij de top van de 
duin, terwijl Schulen III op de oostelijke zijde van de duin gelegen was.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°57’30” N.B. en 5°08’37”.  
De depressie Halen–Schulen, waarbinnen de site zich bevindt, is gelegen ten noorden van de 
lijn Dies–Herk–de–Stad en wordt omringd door de heuvels van het Hageland. De depressie 
vormt het centrum van een hydrografisch netwerk. De Demer, Gete en Herk lopen door het 
gebied. Deze grote depressie bestaat uit een wirwar van duinen met daartussen kleine 
depressies. Verscheidene overstromingen binnen het gebied zorgden voor de afzetting van 
alluviale kleisedimenten, waardoor dit microreliëf tegenwoordig nog maar amper zichtbaar is. 

9.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het terrein vertoonde een zeer complexe en variërende stratigrafie. De profielen van Schulen II, 
III en IV werden volledig onderzocht. Het was echter niet mogelijk om de stratigrafie van 
Schulen I te onderzoeken.  
Het zuidwestelijk deel van het profiel van Schulen IV kan als volgt omschreven worden: 

- Laag 1 (0 -10cm): zware klei –zandlaag. Bevat het bovenste gedeelte van de humus A –
horizont. Deze laag vertoont sporen van beploeging en wortelpenetratie.  

- Laag 2 (10 -25cm): grijsbruine, zware klei- en zandlaag. Bevat een recent afgezette 
alluviale kleilaag. Golvende overgang naar onderliggende laag. 

- Laag 3 (25 -32cm): heterogene overganghorizont. Grijsbruine kleizandlaag. Op 
sommige plaatsen ontbreekt deze horizont. Golvende overgang. 

- Laag 4 (32 -40cm): middelmatige zandlaag. Geen duidelijke structuur, noch stratigrafie 
merkbaar. Deze horizont ontbreekt op verschillende plaatsen.  

- Laag 5 (40 -60cm): zandlaag. Bovenaan de laag is op sommige plaatsen een golvende 
band merkbaar bestaande uit ijzerafzettingen. In deze laag zijn de roestvlekken, die in 
de bovenliggende lagen tevens aanwezig waren, intenser. Vondst van enkele scherven 
en lithisch materiaal. 

- Laag 6 (60 -75cm): compacte, donkergrijze zandlaag. Duidelijke antropogene invloeden 
merkbaar. Vondst van houtskool, scherven en lithisch materiaal. 
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- Laag 7 (75 -90cm): grijze tot grijsbruine zandlaag zonder stratigrafie en duidelijke 
coherentie. Op sommige plaatsen ontbreekt deze horizont volledig. 

- Laag 8 (90 -100cm): donkergrijze zandlaag met lichte stratigrafie. Abrupte overgang 
naar onderliggende laag. 

- Laag 9 (100 -103cm): donkerbruine tot –grijze zandlaag. Deze laag bestaat 
waarschijnlijk een oude laag van begraven vegetatie. 

- Laag 10 (103 -115cm): compacte zandlaag. Bevat dunne, golvende banden.  
- Laag 11 (115 -150cm): olijfkleurige zandlaag. Opeenvolging van grove en fijne 

zandbanden. Resten van geturfde wortels.  
 
Op de site werd in alle concentraties materiaal gevonden dat zowel uit het Mesolithicum, als de 
Late Bronstijd of Vroege IJzertijd dateert. 
De verticale verspreiding vertoont een verschillend beeld naar gelang de concentratie:  
De lithische artefacten in Schulen IV zijn aanwezig vanaf afzetting II (laag 4 en 5). Vanaf de 
bodem van laag 6 (A1 –horizont van afzetting III) is geen materiaal meer te vinden. Hoewel we 
een iets grotere hoeveelheid materiaal kunnen onderscheiden in laag 6, zien we dat het 
archeologische materiaal over het algemeen verspreid is tussen laag 4 en 6. 
In de concentratie van Schulen III is afzetting III en het bovenste gedeelte van afzetting IV 
gedeeltelijk geërodeerd. Het archeologische materiaal is er verspreid over de volledige dikte 
van afzetting II. Deze afzetting heeft een gemiddelde dikte van ongeveer 15cm bovenop de duin 
en 60cm in de depressie. Op het bovenste gedeelte van de duin werd een deel van het lithisch 
materiaal gevonden in de zanden behorend tot afzetting III. 
De concentratie van Schulen II vertoont een ongelijke artefactenverspreiding. In het centrum 
van de concentratie is het materiaal verspreid over de lagen 4 tot 6 (afzetting II en III). De 
verspreiding van het aardewerk is daarentegen beperkt tot afzetting II. Zowel het aardewerk als 
het lithisch materiaal is in de rest van de concentratie verspreid tot afzetting II. Afzetting III is 
buiten het centrum volledig steriel.  
De laatste concentratie bestond oorspronkelijk waarschijnlijk uit een kuil van 1,5m op 3m, die 
door de Mesolithische mens is gegraven in afzetting III. Het Mesolithisch niveau is vervolgens 
verdwenen door erosiefenomenen en de depositie van afzetting II.  
 
Op de site werd tevens, in de mate van het mogelijke, de horizontale verspreiding van de 
artefacten vastgelegd: 
In de concentratie van Schulen I kon ongeveer 88% van het materiaal in situ verzameld worden. 
Het distributieplan van deze eenheid vertoont een zeer onregelmatige verspreiding. Dit is te 
wijten aan de discontinuïteit tussen de 2 opeenvolgende opgravingen op het terrein, waarbij een 
deel van het materiaal door de zandwinningactiviteiten werd vernield. In het centrum van de 
eenheid (zone IA) is een duidelijke clustering merkbaar, met een artefactendensiteit van 500 
vondsten/m². Deze clustering vertoont een noord –zuid georiënteerde ovaalvorm en heeft een 
oppervlak van ongeveer 40m². De hoge vondstenaantallen binnen deze eenheid zijn te wijten 
aan de vele chips die via zeven verzameld werden. Het merendeel van de werktuigen werd 
teruggevonden in het centrum van de concentratie. In het zuidoosten werd tevens een kleine 
concentratie houtskool teruggevonden. Het duidelijke profiel van deze houtskoolconcentratie 
doet vermoeden dat het om een kuil gaat van 1,5m op 1m. Rondom de haardkuil werd geen 
enkele stenen structuur aangetroffen. Het feit dat deze concentratie tevens een hoeveelheid Late 
Bronstijd- of Vroege IJzertijd aardewerk bevatte, wijst erop dat deze locatie meerdere malen 
door de prehistorische mens bezocht werd. Mogelijk dient de haard aan deze laatste periode 
toegeschreven te worden. Door omstandigheden kon de concentratie niet verder onderzocht 
worden. De onderzoekers vermelden dat ze hoogstwaarschijnlijk niet de volledige grootte van 
de eenheid hebben kunnen achterhalen.  
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De concentratie Schulen II is, in tegenstelling tot de vorige eenheid, veel beperkter. Het kleine 
aantal vondsten per m² bevestigt dit. Het stratigrafisch onderzoek van deze zone wijst erop dat 
de concentratie zich in een min of meer ovaalvormige kuil van 1,5m op 2,5m tot 3m bevond. 
Hier werd voornamelijk Wommersomkwartsiet teruggevonden. De vondst van verschillende 
grote afslagen en klingen uit deze materie wijst erop dat de debitage van het kwartsiet 
hoogstwaarschijnlijk in deze eenheid zelf plaatsvond. 
Het materiaal afkomstig uit de concentratie Schulen III bevond zich voornamelijk in een 
secundaire positie. Enkel in het zuidwesten konden de onderzoekers enkele artefacten in situ 
vinden. De hoeveelheid materiaal in situ was echter te beperkt om een duidelijk beeld te geven 
van het oorspronkelijke horizontale verspreidingsplan. 
In Schulen IV kon men ten slotte geen enkel spoor van de oorspronkelijke Mesolithische 
bewoning opmerken. Het materiaal in deze eenheid is posterieur afgezet en dient te worden 
gelinkt aan de depositie van afzetting II26

 

 op de site. Deze concentratie vertoont een homogene 
verspreiding van ongeveer 10 tot 26 vondsten/m². 

9.2 Datering 
 
Hoewel verscheidene pollenmonsters genomen werden op het terrein, was het zeer moeilijk om 
deze te linken aan archeologische voorwerpen of bewoningfasen. Het geïnfiltreerde 
pollenspectrum toont aan dat de het duinenlandschap, waarop de Mesolithische mens woonde, 
reeds in het Boreaal was afgezet. Het onderzoek verduidelijkte echter niet wanneer de occupatie 
precies plaatsvond. Er waren tevens verschillende houtskoolconcentraties aanwezig op de site, 
die waarschijnlijk behoorde tot een haard. Een houtskoolmonster, afkomstig uit Schulen III 
(vierkant N161WO53/54) leverde een 14C –datering op van 2.560 ± 40 B.P. Verschillende 
monsters afkomstig uit verschillende vierkanten in het oosten van Schulen III en afkomstig uit 
horizont 3 leverde een datering op van 2.460 ±65 B.P. 
 

9.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgravingen van 1977, Schulen I: 
De duin, waarop de site zich bevindt, werd lange tijd gebruikt om zand te winnen. Hierbij 
werden de bovenste alluviale klei –afzettinglagen afgehaald, om zo de onderliggende 
zandbodem bloot te leggen. Deze zandlagen werden slechts minimaal verstoord.  
Een eerste, gedeeltelijk onderzoek werd uitgevoerd door Vangeel en Leemans. Zij beperkten 
zich voornamelijk tot het oprapen van materiaal. Tijdens dit onderzoek werden sleuven van 2m² 
uitgehaald, per lagen van 10cm. De overblijvende sedimenten werden niet gezeefd. Heymans 
zette dit onderzoek verder tijdens een tweede campagne, waarbij hij zone IA per m² onderzocht 
om het maximum aan vondsten in te zamelen. Alle sedimenten werden nat gezeefd (4mm 
mazen). Tijdens dit onderzoek werden verschillende artefacten verzameld, die door het 
omkeren van de zandlagen waren vrijgekomen. Dit oppervlaktemateriaal werd verzameld in een 
zone van ongeveer 30m op 30m in de nabijheid van concentratie IA. De onderzoekers gaan 
ervan uit, gezien de homogeniteit van de assemblage, dat het verzamelde materiaal hoort bij de 
rest van de concentratie.  
 
De opgravingen van 1978, Schulen II en III: 
Het hoofddoel van de tweede campagne bestond eruit om zoveel mogelijk correcte informatie 
te verzamelen omtrent de topografie, stratigrafie en geologie van de site, om zo het materiaal 
                                                 
26 Afzetting II is volgens de onderzoekers nog jonger dan de Late Bronstijd- of Vroege IJzertijdoccupatie.  
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afkomstig uit de eerste opgraving zo goed mogelijk te kunnen interpreteren. Vermits een deel 
van het terrein op dat ogenblik bedreigd was, werd tevens besloten om zone I te prospecteren. 
In functie van dit onderzoek werd het terrein onderverdeeld in 4 delen. De ordinaat werd noord 
–zuid georiënteerd. Het snijpunt van de 2 assen werd punt A genoemd.  
Prospectieonderzoeken in zone a en b leverde slechts een kleine hoeveelheid materiaal op. Dit 
was tevens het geval in zones c, d en e. In zones II en III ontdekte men echter een interessante 
hoeveelheid lithisch materiaal. Deze zones werden vervolgens nauwkeuriger opgegraven. 
Hiervoor werd het terrein onderverdeeld in vierkanten van 1m², die met de schop in horizontale 
lagen opgegraven werden. De sedimenten werden daarna gezeefd door 4mm mazen. Tijdens de 
opgraving werden alle vondsten driedimensionaal ingetekend. Vermits het om een 
noodopgraving ging, werden de onderzoekers door tijdsgebrek verplicht om naar het einde van 
de campagne toe de vondsten per m² en in de diepte op te meten, in plaats van 
driedimensionaal.  
Schulen II leverde slechts een kleine concentratie materiaal op, die echter goed afgelijnd was. 
Schulen III leverde daarentegen geen duidelijk afgelijnde concentratie. De vorderende 
zandwinningactiviteiten op het terrein maakten het onmogelijk om deze zone in het noorden en 
oosten verder te onderzoeken. Gezien de onregelmatige stratigrafie op het terrein, werd besloten 
om hier enkele profielen verticaal op te graven. 
 
De opgravingen van 1979, Schulen IV: 
Het onderzoek van Schulen IV beperkte zich tot een oppervlak van 6m op 8m. Deze zone werd 
per m² en per lagen van 10cm met de schop opgegraven. De overblijvende sedimenten werden 
gezeefd. Gezien de aanhoudende economische activiteiten op de site, kon deze zone niet verder 
opgegraven worden. Tijdens deze campagne werden de prospectieactiviteiten verder gezet. Dit 
onderzoek leverde echter geen bijkomende concentratie op. 
 

9.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal konden te Schulen 4 concentraties onderscheiden worden (I –IV). Gezien het feit dat 
de stratigrafie grotendeels verstoord was en een deel van het materiaal afkomstig was uit 
secundaire contexten, was het moeilijk om de horizontale verspreiding op de site te achterhalen. 
De concentratie Schulen I werd over ongeveer 100m² opgegraven en onderzocht. Er was een 
duidelijke afname van vondsten merkbaar naar de randen van de concentratie toe. In het 
centrum van deze zone werd een dense, ovaalvormige en noord –zuid georiënteerde clustering 
opgemerkt (IA) van ongeveer 6m op 8m. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid kernen, 
verfrissing- en debitagemateriaal op deze plaats wijst erop dat de debitage lokaal plaatsvond. 
Andere concentraties (IB en IC) in deze zone konden wegens omstandigheden niet systematisch 
onderzocht worden. 
Te Schulen II bemerkten de onderzoekers een oost –west georiënteerde, ovaalvormige 
concentratie van 1,5m op 3m. De kleine omvang, evenals de nette aflijning wijst erop dat deze 
eenheid in een kuil gelegen was. Onderzoek toonde aan dat deze zone mogelijk gebruikt werd 
als kortstondig debitage –atelier voor de bewerking van Wommersomkwartsiet. 
Schulen III werd volledig verstoord. Het materiaal in deze zone was afkomstig van een 
secundaire context. In het zuidoosten van deze eenheid bevond zich nog een zeer kleine 
hoeveelheid materiaal in zijn oorspronkelijke positie. De rest van het materiaal werd 
hoogstwaarschijnlijk door erosieactiviteiten verplaatst. 
Ten slotte werd Schulen IV over een oppervlak van ongeveer 6m op 8m onderzocht. Deze 
concentratie was ook volledig verstoord. In deze zone was geen enkel element van de 
oorspronkelijke Mesolithische occupatie nog zichtbaar. 
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9.5 Het archeologische materiaal 

9.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 20) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex en Wommersomkwartsiet. Het aandeel 
van deze grondstoffen verschilt sterk tussen de verschillende concentraties onderling. 
Wommersomkwartsiet komt het meest frequent voor in Schulen II (55%), gevolgd door 
Schulen III (29,9%) en Schulen IV (28,6%). In Schulen I werd beduidend minder gebruik 
gemaakt van Wommersomkwartsiet (13,2%).  
De oorsprong van de gebruikte silex is moeilijk te achterhalen. Op basis van de aanwezige 
cortexresten gaan de onderzoekers ervan uit dat minstens ¼ van de silex in Schulen I afkomstig 
is van gerolde knollen. Er werden verscheidene varianten gevonden op de site, waaronder een 
grijze variant, evenals een doorschijnende silexsoort. Het merendeel van de silex is fijnkorrelig 
en van goede kwaliteit. Te Schulen III werd echter frequent (24,4%) gebruik gemaakt van een 
grofkorrelige silexvariant.  
Ten slotte werden nog een tiental vondsten aangetroffen, die uit zandsteen vervaardigd waren. 
Een tamelijk hoog percentage artefacten vertoonde tevens tekenen van verbranding, met name 
ongeveer 33,6% te Schulen I, 9% te Schulen II en ten slotte 23,8% te Schulen III.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen27

Kernen zijn slechts minimaal aanwezig op de site. Er werden in totaal 36 exemplaren 
aangetroffen, wat een percentage oplevert van 0,36%. Het merendeel van de kernen werd 
slechts voor de helft van het oppervlak bewerkt. In sommige gevallen werden de kernen tot 2/3 
van hun omtrek bewerkt. Meestal werd de cortex aan één zijde overgelaten. De meeste kernen 
vertonen tevens een uitgeput stadium.  

: 

In de concentratie Schulen I werden voornamelijk kernen met 2 tegenovergestelde 
slagrichtingen (47%) gevonden. Kernen met 2 kruisende slagrichtingen zijn zeldzamer. Te 
Schulen III is het aandeel van kernen met 1 slagrichting en kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen ongeveer gelijk. Het aandeel aan kernen is ongeveer gelijk in Schulen I (0,57%) 
en III (0,58%). Schulen IV (0,35%) vertoont echter een lager en Schulen II (1,38%) een 
beduidend hoger percentage.  
Kerfresten werden in slechts kleine aantallen gevonden in de verschillende concentraties. 
Tijdens de opgraving werd tevens een zeer grote hoeveelheid chips28

Het aandeel van de afslagen varieert van 22% tot 28% naar gelang de concentratie. Klingen en 
microklingen zijn over het algemeen iets minder frequent aanwezig en variëren qua aantallen 
tussen de 12,5% en 20,5%. Verscheidene (micro)klingen dragen cortexresten. Wat de algemene 
debitage betreft, zien we dat de meeste concentraties lange, zelf laminaire afslagen bevatten. Te 
Schulen I kunnen we enigszins een voorkeur opmerken voor iets grotere afslagen en klingen. 
De debitage is onregelmatig en beantwoord aan de kenmerken van de Coincy –stijl.  

 verzameld. In de meeste 
gevallen vormen de chips meer dan de helft van het ingezamelde materiaal. Te Schulen I 
vormen ze tot 64% van de lithische assemblage.  

                                                 
27 Vermits Schulen II slechts een zeer kleine hoeveelheid materiaal opleverde en vermits dit materiaal grote 
gelijkenissen vertoonde met Schulen III, hebben de onderzoekers besloten om de gegevens omtrent de algemene 
lithische samenstelling van de 2 concentraties samen te bespreken. Dit zal in deze bespreking van het materiaal 
tevens het geval zijn. 
28 Onder chips worden gerekend ‘iedere afslag die kleiner is dan 15mm’. 
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9.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen29

 
 (zie bijlage, p. 21 -22) 

In de verscheidene sectoren kunnen we een gelijklopend aantal werktuigen opmerken, gaande 
van 3,04% te Schulen I, 5,17% te Schulen II, 4,66% te Schulen III en 3,58% te Schulen IV.  
  
 

Schrabbers zijn in deze zone tamelijk goed vertegenwoordigd. Ze vormen 16,1% van het totaal 
aan werktuigen. Schrabbers gemaakt op afslag zijn het talrijkst, gevolgd door schrabbers op 
klingen. Op het merendeel van de schrabbers zijn nog cortexrestanten aanwezig. Verscheidene 
exemplaren (35%) vertonen tevens sporen van verbranding. Onder de schrabbers bevonden zich 
verder nog enkele duimnagelschrabbers, evenals 1 dubbele schrabber en 2 getande schrabbers. 
Ten slotte werden nog 1 boordschrabber aangetroffen. Geretoucheerde afslagen zijn tevens 
goed aanwezig. Ze vormen ongeveer 18,5% van het totaal aan werktuigen . Getande en 
afgeknotte afslagen zijn eerder zeldzaam.  

Schulen I: 

Boren zijn zeldzaam op de site. Er werden slechts 4 exemplaren aangetroffen. Stekers zijn 
daarentegen wel goed vertegenwoordigd. Ze vormen ongeveer 7,2% van het totaal aan 
werktuigen. Onder de stekers werden 4 meerslagstekers aangetroffen. Daarnaast werden nog 
verscheidene afgeknotte stekers, tweeslagstekers en stekers op breuk gevonden. De 
geretoucheerde klingen hebben meestal een tamelijk massief uitzicht. Deze categorie bestaat 
voornamelijk uit afgeknotte klingen of klingen met distale retouches.  
Geretoucheerde microklingen zijn sterker vertegenwoordigd dan de vorige groep. Te Schulen I 
vormen ze een zeer aanzienlijk onderdeel (24,9%) van het werktuigenbestand. Microklingen 
gebroken in of boven een kerf domineren in de assemblage. Microklingen met afgestompte 
boord en afgeknotte microklingen zijn tevens sterk aanwezig.  
Ten slotte werden nog enkele combinatiewerktuigen aangetroffen. De ene zijde van het 
werktuig is steeds afgeknot, terwijl de andere zijde een meer uitgewerkt werktuig draagt. 
Onder de microlieten kunnen we een duidelijke dominantie opmerken van spitsen met niet –
geretoucheerde basis. Deze groep vormt ongeveer 12,8% van alle werktuigen. Het merendeel 
van deze spitsen vertoont een duidelijke afknotting of abrupte retouche. De spitsen met 1 
afgestompte boord zijn dikwijls langer dan de andere types. De meeste spitsen vertonen een 
linkse lateralisatie. Op enkele Chaville –spitsen is de piquant –trièdre nog aanwezig. Ten slotte 
werden in deze groep nog 1 fragment van een spits met 2 geretoucheerde boorden en 2 korte, 
driehoekige spitsen aangetroffen.  
Op de site werden geen segmenten ontdekt. Er werden verscheidene microlieten aangetroffen, 
die enkele gelijkenissen vertonen met segmenten, maar deze werktuigen werden toch dikwijls 
aan een andere groep toegeschreven. Onder de vele fragmenten zullen zich waarschijnlijk 
enkele segmenten bevonden hebben.  
De driehoeken worden vertegenwoordigd door 5 ongelijkbenige driehoeken met een kleine 
concave afknotting, waaronder 1 lang exemplaar. 
Trapezia zijn heel zeldzaam op de site. Er werd slechts 1 exemplaar aangetroffen.  
Microklingen met afgestompte boord zijn talrijker en vormen tot 4,26% van het totaal aan 
werktuigen. Alle microklingen zijn echter gefragmenteerd.  
De Montbani –(micro)klingen zijn eerder zeldzaam en weinig typisch. Deze groep vertoont een 
grote variatie qua types retouches. 
Onder de ‘gebruikte werktuigen’ werden enkele vondsten gerekend die duidelijke 
afschilferingen vertonen op een boord of specifieke plaats.  

                                                 
29 De onderzoekers hebben ervoor geopteerd om de verschillende zones met elkaar te vergelijken en het 
werktuigenspectrum per zone te bespreken. Ik zal deze onderverdeling hier behouden. 
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Te Schulen II werd slechts een zeer beperkte hoeveelheid (30) werktuigen gevonden.  
Schulen II:  

Er werd slechts 1 schrabber aangetroffen, meer bepaald een schrabber op afslag. 
Geretoucheerde afslagen zijn wel goed vertegenwoordigd en vormen ongeveer 33,3% van het 
totaal aan werktuigen in deze zone. Er werden tevens slechts 3 stekers gevonden.  
Geretoucheerde klingen ontbreken volledig. Onder de geretoucheerde microklingen bevinden 
zich enkele microklingen met schuine afknottingen en microklingen met afgestompte boord. 
Microlieten zijn aanwezig, in beperkte mate weliswaar. Onder deze categorie bevonden zich 1 
spits met schuine afknotting en een fragment van een spits met afgestompte boorden. 
Segmenten ontbreken volledig in deze zone. Er werd tevens slechts 1 ongelijkbenige driehoek 
met schuine afknotting gevonden en 1 lang asymmetrisch trapezium. Onder de microlieten 
bevond zich nog 1 fragment van een microkling met afgestompte boord. 
 

Het werktuigenaantal te Schulen III ligt opmerkelijk hoger dan in de vorige zone. 
Schulen III: 

Deze assemblage telt onder meer 19 schrabbers. Dit komt neer op ongeveer 10,5% van het 
totaal aan werktuigen. Kenmerkend voor deze groep zijn de zeer kleine afmetingen van de 
werktuigen. De duimnagelschrabbers zijn zeer klein en domineren. Schrabbers op afslag en 
kling zijn ook zeer klein. Onder de schrabbers werden ten slotte nog 1 spitsboogschrabber, 
evenals 1 dubbelschrabber en 1 boordschrabber aangetroffen. Geretoucheerde afslagen zijn 
tamelijk goed vertegenwoordigd en vormen 21,7% van het totaal. Getande schrabbers komen 
echter slechts beperkt voor. Boren worden vertegenwoordigd door 4 exemplaren (2,1%). Het 
gaat telkens om alésoirs. Stekers zijn echter weinig frequent. Er werden slechts 3 exemplaren 
opgegraven, waarvan 1 steker op afknotting en 2 meerslagstekers. Ze zijn allen gemaakt uit 
Wommersomkwartsiet. De meeste geretoucheerde microklingen vertonen een afgestompte 
boord. Gekerfde exemplaren komen weinig voor. 
Onder de microlieten vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis een belangrijke 
categorie. Onder deze groep zien we dat de spitsen met 1 geretoucheerde boord vaker 
voorkomen dan spitsen met schuine afknotting. De korte spitsen met niet –geretoucheerde 
boord zijn eerder rudimentair. Ten slotte werd nog 1 Chaville –spits aangetroffen. 
Er werd slechts 1 spits met geretoucheerde basis gevonden, meer bepaald een Tardenoisspits. 
Onder de microlieten met dekkende retouches werd 1 fragment van een Maretakspits 
aangetroffen. Schulen III is tevens de enige zone op de site waar volledige segmenten werden 
gevonden. De driehoeken op de site worden vertegenwoordigd door 2 schuin afgeknotte 
exemplaren. Er werd tevens slechts 1 lang en licht geretoucheerd trapezium gevonden. Er 
bevinden zich onder de microlieten ook een aanzienlijk aantal afgestompte microklingen. 
Montbani –(micro)klingen zijn redelijk talrijk. Ze vormen tot 5% van alle werktuigen. Ten 
slotte werden in deze zone nog enkele werktuigen met gebruiksretouches, meestal klingen, 
evenals enkele Neolithische werktuigen opgegraven.  
 

Het aandeel aan werktuigen in deze zone is opnieuw eerder beperkt. Er werden slechts 41 
exemplaren gerecupereerd. Dit levert een werktuigenpercentage op van om en bij de 3,6%.  

Schulen IV: 

De gemene werktuigen bestaan in deze zone voornamelijk uit schrabbers (9,8%), evenals 
geretoucheerde afslagen (19,5%) en microklingen (29,3%). Boren ontbreken volledig. Er werd 
tevens slechts 1 steker gevonden, namelijk een steker op breuk.  
De microlieten worden gedomineerd door de distale uiteindes. Deze uiteindes vertonen een zeer 
schuine afknotting ofwel een retouche op 1 boord. Behalve 1 ongelijkbenige driehoek zijn er 
geen geometrische microlieten in deze zone. Er werd tevens slechts 1 fragment van een 
microliet met dekkende retouches gevonden.  
Alle Montbani –microklingen in deze sector zijn vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. 
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9.6 Besluit 
 
De site wordt, zoals eerder vermeld, gekenmerkt door een landschap bestaande uit lichte duinen 
en depressies. Bovenop één van deze duinen werden verscheidene concentraties opgemerkt 
(Schulen I –IV). Onderzoek toonde aan dat deze zones zwaar verstoord zijn door de Late 
Bronstijd/ Vroege IJzertijdoccupatie. Bovendien zorgden enkele fluviatiele activiteiten voor de 
volledige erosie van de Mesolithische bewoning. Het materiaal van Schulen IV wordt daarom 
door de onderzoekers beschouwd als een posterieure afzetting van een vernielde eenheid. Te 
Schulen III is enkel de zuidoostelijke zijde van de eenheid enigszins bewaard gebleven. Te 
Schulen II is het bovenste gedeelte van de zandlagen weg geërodeerd. De stratigrafie van 
Schulen I kon ten slotte niet onderzocht worden.  
Kenmerkend voor de site is het gebruik van zowel silex als Wommersomkwartsiet, hoewel het 
aandeel van deze materialen niet gelijk verdeeld is over de verschillende concentraties. Indien 
we het aandeel van de werktuigen analyseren30, zien we dat de bijdrage van de gemene 
werktuigen zeer aanzienlijk is in de assemblages. Schulen I en III leverden respectievelijk 
75,4% en 59% gemene werktuigen. Onder deze groep domineren vooral de schrabbers31

In tegenstelling tot de gemene werktuigen, zien we sterke gelijkenissen tussen de verschillende 
concentraties wat de samenstelling van de microlieten betreft. Spitsen met niet –geretoucheerde 
basis vormen in beide eenheden een zeer belangrijke categorie: 12,8% te Schulen I en 9,3% te 
Schulen III. We zien echter enige verschillen in het type retouche. Te Schulen III primeren de 
spitsen met schuine afknotting, terwijl te Schulen I voornamelijk spitsen met 1 afgestompte 
boord domineren. Driehoeken en voornamelijk segmenten zijn in beide eenheden slecht 
vertegenwoordigd. Microklingen met afgestompte boord vormen in alle twee de concentraties 
ongeveer 4% uit van de werktuigen. Trapezia zijn zowel in Schulen I als III heel zeldzaam. 
Beide eenheden leverden slechts 1 exemplaar. Schulen III vertoont ten slotte nog verschillende 
types microlieten en werktuigen, die te Schulen I afwezig waren, waaronder enkele 
Tardenoisspitsen en Maretakspitsen. 

. 
Opmerkelijk zijn tevens de aanzienlijke afmetingen van de kling- of afslagschrabbers in 
Schulen I in vergelijking met de microlithische duimnagelschrabbers in Schulen III. Het 
aandeel van de stekers varieert ook sterk naar gelang de concentratie. Ze vormen tot 7,2% van 
het totaal aan werktuigen in Schulen I en slechts 1,9% in Schulen III. 

De dominante aanwezigheid van gemene werktuigen binnen de assemblage, evenals het 
overgewicht van spitsen met niet –geretoucheerde basis onder de microlieten plaatst de 
verscheidene concentraties van Schulen binnen het Vroeg –Mesolithicum. De dominantie van 
grotere en meer archaïsch ogende werktuigen te Schulen I doet vermoeden dat deze 
concentratie ouder is dan Schulen III, waar we kleinere werktuigen en verscheidene Montbani –
klingen kunnen opmerken. De onderzoekers dateren de sites dan ook voorlopig als volgt: 
Schulen I wordt gesitueerd rond 9.400BP, terwijl Schulen III rond 9.200BP geplaatst wordt. Op 
basis van de kenmerken van de werktuigen zijn tevens sterke gelijkenissen merkbaar met 
andere Belgische sites, waaronder Neerharen –De Kip. Schulen werd op basis van de 
typologische kenmerken door Vermeersch toegeschreven aan de ‘Neerharen Groep’ 
(Vermeersch P.M. 1984).  

                                                 
30 Er zal hier vooral rekening gehouden worden met Schulen I en III, vermits dit de enige concentraties zijn die een 
aanzienlijke hoeveelheid werktuigen hebben opgeleverd. Schulen II en IV leverden slechts een zeer klein aantal 
werktuigen en zijn dus moeilijker te bespreken.  
31 Geretoucheerde afslagen en schilfers worden door de onderzoekers niet in rekening genomen.  
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10 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE URSEL – ‘T 
KONIJNTJE 

 

10.1 Algemene bespreking van de site 

10.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de opgravingen te Ursel in de periode 1985-1986 werden sporen uit onder andere de 
Romeinse en Mesolithische periode aangetroffen. Tijdens de eerste campagne werden 
sporadisch enkele lithische artefacten gevonden. Deze vondsten waren echter hoofdzakelijk 
afkomstig uit verstoorde contexten, namelijk de Romeinse graven. Tijdens de tweede campagne 
merkten de onderzoekers op dat een deel van het materiaal zich nog steeds in situ bevond. Dit 
leidde tot een aanpassing van de opgravingtechniek, waarbij nu ook aandacht geschonken werd 
aan de prehistorische sporen. Hoewel er wegens tijdsgebrek voornamelijk onderzoek werd 
gevoerd naar de Romeinse vondsten, werd in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk 
correcte informatie verzameld omtrent de prehistorische occupatie op de site (Bungeneers J., 
Delcourt A. & Rommelaere J. 1987).  

10.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Ursel –’t Konijntje is gelegen in de gemeente Knesselare, in de provincie Oost –
Vlaanderen. De site bevindt zich in het noorden van Zandig Vlaanderen.  
Het gehucht ’t Konijntje ligt 1km ten oosten van Knesselare. De exacte ligging wordt gegeven 
door de kadastrale gegevens: 2e

Onderzoek in het gebied, naar aanleiding van de vervollediging van de bodemkaart van België, 
duidde aan dat de streek gekenmerkt wordt door droge zandbodems die discontinue humus 
en/of ijzer B –horizonten bevatten. De site zelf bevindt zich op een goed gedraineerde 
zandbodem met een goed ontwikkelde humus en ijzer B –horizont.  

 divisie, sectie A, map 4, perceel 478-479. 

10.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In totaal werden 8 verschillende horizonten onderscheiden op de site, die hoofdzakelijk uit een 
zandig sediment zijn samengesteld. Deze sequentie kan als volgt omschreven worden: 

- Oppervlakte –ploeglaag of Ap1 –horizont: deze homogene donkergrijze tot zwarte laag 
met een gemiddelde dikte van 25cm is over de volledige site aanwezig. 

- Tweede ploeglaag of Ap2 –horizont: deze laag is enkel aanwezig op delen van de site 
waar het oude landschap bewaard is gebleven. Deze donkergrijze laag bestaat uit 
verschillende lichtgrijze tot witte vlekken en stroken, die voornamelijk gevormd zijn uit 
zeer zandrijke en humusarme eolische sedimenten.  

- Lichtgrijze tot witte humus –ijzer, alluviale A2 –horizont: is enkel aanwezig in de 
diepste delen van de vroegere depressies op de site. Op sommige plaatsen kent deze laag 
een soort inzinking van enkele decimeters. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 
vroegere aanwezigheid van wortelgangen. 

- Goed ontwikkelde humus en ijzer accumulatie of B2,h,ir –horizont: het bovenste deel 
van deze laag is zwart, terwijl het onderste gedeelte zwart of donkerbruin is. Op 
sommige plaatsen, vooral naar de onderliggende B2,fe –horizont toe, is een duidelijke 
cementering merkbaar. In deze laag zijn dan ook geen wortelpenetraties merkbaar.  
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- Discontinue, witachtige, subverticale inzakkingen: deze inzakkingen zijn in feite een 
overblijfsel van een klei en ijzer uitgeputte A2g –horizont, waarbij klei- en ijzerpartikels 
door allerlei processen in de bodem migreerden. 

- Onregelmatige, discontinue, donkere, gecementeerde ijzer- en mangaan –horizont. 
- De B3,g,c –horizont vormt een overgangslaag tussen de bovenliggende B2 –horizont en 

de onderliggende C –horizont en vertoont plaatselijke inzakkingen en sporen van 
biologische activiteit. Deze activiteiten vonden waarschijnlijk plaats vóór de 
consolidatie van de laag tijdens de IJstijd. 

- Subhorizontale accumulaties van klei of B2,t –vezels binnen de B3 –horizont. Deze 
dunne, bruine horizonten zijn het gevolg van klei – en ijzermigraties. 

- Ongeveer 1m onder de oorspronkelijke bodem bevindt zich de C –horizont.  
 
Het bodemonderzoek toonde aan, dat de nu vlakke bodem op de site vroeger bestond uit allerlei 
depressies en ophogingen. De hoogteverschillen waren echter niet groter dan ongeveer 1m. De 
erosie en sedimentatie, die zorgden voor het afvlakken van de site, zijn te wijten aan eolische 
activiteiten tijdens de beploeging (met de spade) van de Ap2 –horizont. De nivelleringen op de 
site zouden dus ontstaan zijn tijdens de Romeinse periode, als gevolg van allerlei agrarische 
activiteiten.  
Het merendeel van het materiaal dat ‘in situ’ verzameld werd, was afkomstig van sleuven IX, 
X, XI. De zone bestond vroeger uit een lichte depressie. De meeste vondsten waren verspreid 
tot aan de lichtgrijze ijzer- en humus A2 –horizont. Dit betekent dat het materiaal een 
gemiddelde verspreiding kende van 20cm tot 30cm diep.  
Op het voormalige, hogere gedeelte van de site werden daarentegen slechts weinig vondsten in 
situ aangetroffen. Op deze locatie bevond zich tevens de Romeinse begraafplaats. De A2 –
horizont was in deze zone niet zichtbaar, vermits ze was opgenomen in de ploeglaag. Dit 
zorgde voor de verplaatsing van het lithisch materiaal. Er werden tevens enkele vondsten 
teruggevonden in de Romeinse crematiegraven.  
 

10.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Zoals eerder vermeld, werd de voorkeur gegeven aan een volledig onderzoek van de Romeinse 
sporen. De Mesolithische overblijfselen werden echter naar mate de opgraving vorderde 
gedeeltelijk onderzocht. Zo werden alle artefacten tijdens de opgraving ingezameld en er werd 
zoveel mogelijk aandacht geschonken aan een correcte registratie van de vondsten en eventuele 
andere sporen en verstoringen binnen de sequentie van de site. De ploeglaag werd tevens 
volledig onderzocht. De onderliggende, onverstoorde lagen werden in dunne lagen opgegraven 
met de spade. Eventuele vondsten werden allemaal driedimensionaal ingetekend.  
 

10.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op basis van de tot nu toe uitgevoerde opgraving kan men geen duidelijke concentraties 
onderscheiden op de site. Verschillende elementen hebben het beeld namelijk beïnvloed. Ten 
eerste was de aandacht vooral gefocust op de Romeinse sporen, hoewel men de 
opgravingtechniek enigszins heeft aangepast aan de ontdekte prehistorische vondsten. Ten 
tweede vormen de getrokken sleuven in het gebied geen coherente eenheid en is het beeld 
enigszins vertekend door enkele zware verstoringen. Latere onderzoeken zouden eventueel het 
distributiebeeld kunnen verduidelijken.  
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10.4 Het archeologische materiaal32

10.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 23) 

 

 
De algemene lithische assemblage op de site bestond uit 430 vondsten. Ongeveer ¼ van alle 
artefacten vertoont sporen van verbranding. 
De gebruikte silexknollen zijn eerder heterogeen en klein van afmetingen. Het merendeel van 
de knollen werd niet volledig ‘opgebruikt’. Dit was mogelijk te wijten aan de inferieure 
kwaliteit van de vuursteen. De oorsprong van deze inferieure silex kon niet met zekerheid 
achterhaald worden. Verschillende geërodeerde hellingen in de nabijheid van de site, zouden 
mogelijke herkomstlocaties kunnen vormen. Dit kon echter niet bevestigd worden. In enkele 
gevallen werd ook gebruik gemaakt van kwaliteitsvolle silex. Twee soorten van zeer goede 
kwaliteit waren aanwezig te Ursel, met name een lichtbruine gevlekte silex en een glanzende 
homogeen zwarte silexsoort. 
Men kon op de site tevens 2 afslagen onderscheiden, die gemaakt waren uit een donkergrijze 
kwarts –zandsteensoort, ook gekend als “glimmerzandsteen”. Op basis van de samenstelling 
van het materiaal, wordt de Landen Formatie als mogelijke herkomstlocatie gezien. 
Ten slotte werd 1 afslag gevonden, die vervaardigd was uit Wommersomkwartsiet. De zeer 
beperkte aanwezigheid van Wommersomkwartsiet op de vindplaats is niet verwonderlijk, 
vermits Ursel op de uiterste verspreidingsgrens van deze materiaalsoort gelegen is, op ongeveer 
95km van de herkomstplaats.  
 
De assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 255 afslagen verzameld op de site. Deze groep debitageproducten is duidelijk 
het sterkst aanwezig, maar men moet deze dominantie nuanceren, vermits de onderzoekers 
vermelden dat onder andere onbepaalde fragmenten van klingen, microklingen en werktuigen 
onder deze categorie kunnen vallen.  
De klingen en microklingen zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd in de assemblage en 
vertonen allemaal kenmerken van de Coincy –debitagestijl. 
Het ontbreken van artefacten, zoals kerfresten, die kunnen wijzen op het toepassen van de 
kerfhalveringtechniek, is opmerkelijk. Het ontbreken van dergelijk type artefacten is mogelijk 
te wijten aan een ‘inadequate’ opgravingtechniek, waarbij het zeer kleine materiaal verloren is. 
Dit kan enigszins het beeld van de assemblage beïnvloed hebben. 
Kernen zijn tevens goed vertegenwoordigd (meer dan 6%). Deze groep bestaat voornamelijk uit 
kernen met 1 slagrichting. Deze kernen werden hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor de productie 
van afslagen. Een piramidale kern met 1 slagrichting werd daarentegen waarschijnlijk gebruikt 
voor de productie van microklingen. Daarnaast werden nog verschillende andere types kernen 
gevonden, waarbij de kernen met 2 slagrichtingen en onregelmatige kernen het best 
vertegenwoordigd zijn. 

10.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 24) 
 
Op de site werden 42 werktuigen teruggevonden op een totaal van 430 lithische artefacten. Dit 
brengt het werktuigenpercentage op 9,78%, wat tamelijk hoog is in vergelijking met andere 
Mesolithische sites, die in deze scriptie opgenomen zijn. 
 

                                                 
32 Het onderzoek toonde aan dat het materiaal afkomstig uit de verstoorde ploeglaag en de onderliggende laag met 
tamelijk grote zekerheid als homogeen kan beschouwd worden. Dit materiaal zal dan ook samen besproken 
worden. 
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Schrabbers vormen de voornaamste werktuigengroep op de site. Deze groep bestaat bijna 
uitsluitend uit eindschrabbers gemaakt op afslagen. Daarnaast werden nog 2 eindschrabbers 
vervaardigd op klingen en werd 1 dubbelschrabber aangetroffen. 
Boren en graveurs zijn beperkt aanwezig. Er werd van elk slechts 1 exemplaar gevonden. 
Stekers zijn ook zeldzaam. In totaal konden slechts 2 exemplaren onderscheiden worden, meer 
bepaald 2 stekers op afknotting. Eén steker vertoont kenmerken van het Tjongeriaan. 
Merkwaardig was tevens de vondst van 1 composiet werktuig, met name een afslagschrabber 
waarvan een stekerafslag op het schrabhoofd was verwijderd.  
Ten slotte werden onder de gemene werktuigen nog 2 afgeknotte microklingen gevonden, 
evenals 4 geretoucheerde microklingen, 3 enkel gekerfde microklingen en 1 geretoucheerde 
afslag. 
Microlieten zijn wel goed vertegenwoordigd op de site en vertonen een fijnere en meer 
nauwkeurige afwerking dan de gemene werktuigen.  
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen een belangrijke categorie microlieten. Hiervan 
werden 2 spitsen met afgestompte boord, evenals 2 spitsen met schuine afknotting en ten slotte 
een fragment van een spits met een abrupt afgestompte boord aangetroffen. Microklingen met 
afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 3 fragmenten. Twee fragmenten konden 
door refitting echter samengebracht worden als behorende tot 1 werktuig. Onder de microlieten 
bevonden zich ten slotte nog 2 ongelijkbenige driehoeken met schuin geretoucheerde boorden, 
evenals 1 slank segment met abrupt geretoucheerde boorden.  
 

10.5 Besluit 
 
Verschillende elementen, waaronder de verstoringen door de latere sporen, vertekenen 
enigszins het beeld dat we krijgen van de site. De vraag is tevens of de kleine hoeveelheid 
materiaal, die gerecupereerd werd wel representatief is voor de volledige vindplaats. Toch gaan 
de onderzoekers ervan uit dat de assemblage tamelijk homogeen is, wat een analyse van de 
vondsten toelaat.  
Op basis van de typologische kenmerken van het materiaal dient de site van Ursel gesitueerd te 
worden in het Vroeg –Mesolithicum. Typerend voor de assemblage is de dominantie van 
spitsen met niet –geretoucheerde basis. Daarnaast zijn tevens enkele driehoeken, segmenten en 
microklingen met afgestompte boord aanwezig. De grootste werktuigengroep wordt echter 
gevormd door de schrabbers. Daarnaast werden tevens enkele stekers gevonden, waaronder 1 
Tjongeriaan –exemplaar. Op basis van deze kenmerken wordt de site van Ursel –’t Konijntje 
ondergebracht onder de “Neerharen Groep” (Vermeersch P.M. 1984).  
De quasi afwezigheid van Wommersomkwartsiet op de site kan ook wijzen op een relatief 
vroege datering, vermits deze materiaalsoort er tijdens het Vroeg -Mesolithicum een slechts 
kleine verspreiding kende tot 20-30km van de herkomstplaats. Bij dergelijke conclusies dient 
wel enige voorzichtigheid geboden, vermits Ursel sowieso aan de uiterste verspreidinggrens 
van de materiaalsoort ligt.  
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11 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE VERREBROEK 
–AMBACHTELIJKE ZONE 

 

11.1 Algemene bespreking van de site 

11.1.1 Inleiding 
 
In 1975 werd besloten om in het zuiden van de gemeente Verrebroek een ambachtelijke zone te 
creëren over een oppervlak van meer dan 11ha. In 1979 voerde L. De Clercq enkele prospecties 
uit op het terrein en ontdekte hierbij een kleine hoeveelheid lithisch materiaal. Gezien de 
dreigende vernietiging van de site, besloot R. Van Hove in 1981 om een kleine proefopgraving 
uit te voeren. De daaropvolgende jaren werd de site systematisch onderzocht (Van Roeyen J.-P. 
1991). 

11.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Verrebroek–Ambachtelijke zone, is gelegen in het zuiden van de gemeente Verrebroek, 
in de provincie Oost–Vlaanderen. 
De vindplaats vormt in feite een onderdeel van de Wase Scheldepolders, en meer specifiek van 
de Vrasenepolder, en is gelegen op de zuidoostelijke helling van een oost tot noordoost 
georiënteerde dekzandrug, aan de rand van een depressie. De site bevindt zich op enkele 
kilometers van de Schelde en op 475m van de Havinkbeek en werd tijdens de middeleeuwen 
afgedekt door een alluviale kleilaag.  
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de kadastrale gegevens: Beveren, 5e 
afdeling, sectie B, 1e

11.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 

 blad, percelen 116d en 116f. 

 
De stratigrafie op de site vertoont volgende sequentie (van onder naar boven):  

- Groen, glauconiethoudend zand: waarschijnlijk bestaat deze laag uit Laat–Tertiair, 
marien zand. De boring liep niet diep genoeg om deze laag volledig te onderzoeken. 

- Laatglaciaal veen: deze laag had een gemiddelde dikte van 20cm en bevond zich op 
ongeveer 190cm diepte (onder het nulpunt). 

- Laag E (Laatglaciaal dekzand): lichte, leem–zandige laag. Binnen deze laag 
ontwikkelde zich de hieronder vermelde bodem (lagen C’, D, D’, F, F’, G en H). De 
laag had een gemiddelde dikte van 150cm en werd niet volledig onderzocht.  

- Laag D (oorspronkelijke prepodzol of natte podzol): bruine tot paarse, 20cm tot 50cm 
dikke laag, die zich ontwikkeld heeft binnen het laatglaciale dekzand (laag E). In deze 
laag waren verschillende roestkleurige vlekken, evenals enkele lichte aanrijkingen en 
uitlogingvlekken aanwezig. Onderaan de laag is een duidelijke wortelwerking merkbaar, 
wat erop wijst dat deze laag waarschijnlijk een natte bospodzol was. Hoewel de laag 
duidelijk jonger was dan de Mesolithische occupatie, werd hier een grote hoeveelheid 
materiaal aangetroffen. 

- Laag D’ (uitgeloogde prepodzol): grijswitte laag, die zich tot 40cm diep heeft 
ontwikkeld in de onderliggende natte podzol en dekzandbodem. Deze laag werd in feite 
gevormd door de uitloging van de oorspronkelijke podzol. Bovenaan de laag zijn 
wortelsporen merkbaar, die in verband kunnen worden gebracht met laag C. 
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- De podzol bestaat uit verschillende horizonten (enkel zichtbaar in sleuf 83/I): 
⋅ Laag F: uitloging–horizont, die sterke gelijkenissen vertoont met D’. 
⋅ Laag F’: verschilt enkel in kleur van laag F en moet beschouwd worden als een 

restant van laag D. 
⋅ Laag E’: horizont met dezelfde kenmerken als de dekzandlaag (laag E). Deze 

laag is echter donkerder, als gevolg van de aanrijking. 
⋅ Laag G: ijzeraanrijkinghorizont, bestaande uit een sterk gecementeerde bodem. 
⋅ Laag H: ijzeraanrijkinghorizont, die geleidelijk overgaat naar de dekzandlaag.  

- Laag C’: donkergrijze horizont, gevormd binnen de dekzandlaag. Deze laag is het 
gevolg van de omvorming van organisch zand tot veen.  

- Laag C: organisch, zandrijke tot veenrijke laag. Deze laag heeft zich gedeeltelijk in en 
op de dekzandlaag ontwikkeld. Binnen de laag werden enkele laat–middeleeuwse 
aardewerkscherven en sporen, meer bepaald middeleeuwse greppels, gevonden. 

- Laag B’: wordt door de onderzoekers omschreven als een “inbraaklaag” en bestaat 
voornamelijk uit klei en zand. In deze laag is, als gevolg van een inbraak, materiaal uit 
laag C terecht gekomen. Binnen de laag zijn, evenals in de onderliggende laag C, een 
aantal middeleeuwse scherven aangetroffen in de draineringgreppels. De inbraak is 
waarschijnlijk het gevolg van een stormvloed in 1334 n. Chr. 

- Laag B: bestaat uit een alluviaal kleipakket en kan in 2 sublagen onderverdeeld worden: 
⋅ Laag B1 (schorre): hierin zijn regelmatige, zand–lemige bandjes zichtbaar. De 

bandjes zijn vooral aanwezig in de door de middeleeuwse greppels gevormde 
depressies. De afwisseling van klei– en zandleembanden wordt door de 
onderzoekers geïdentificeerd als een schorrevorming33

⋅ Laag B2 (Farnèse–sediment): is het gevolg van de Farnèse–overstroming van 
1584 en de latere herindijking, waardoor de Vrasenepolders ontstaan zijn. Een 
deel van de laag is opgenomen in de ploeglaag.  

.  

- Laag A (ploeglaag): is waarschijnlijk het gevolg van de bewerking van de Farnèse–laag. 
De laag heeft een gemiddelde dikte van 20cm tot 30cm. Op sommige plaatsen in er een 
opduiking van de onderliggende B–laag merkbaar.  

 
Op de site waren verschillende verstoringen merkbaar. Daar de bodemvorming jonger is dan de 
occupatie, zijn de verschillende grondsporen niet meer duidelijk zichtbaar. Toch konden nog 
enkele structuren waargenomen worden: 
Aan de hand van de sterke aanwezigheid van verbrande hazelnootschelpen kon men 4 kuilen 
(81/III/g, 81/III/h, 81/III/i en 81/III/j) onderscheiden. Aangezien een groot deel van de 
archeologische vondsten een opwaartse migratie heeft gekend, kan men niet met zekerheid 
bevestigen dat het daadwerkelijk om kuilen gaat. 
Daarnaast werd nog 1 andere kuil (81/III/k) aangetroffen, die evenals de voorgaande structuren, 
zichtbaar was door de grote hoeveelheid verbrande hazelnootschelpen. Aan de hand van de 
verspreiding van deze hazelnootschelpen kon men 2 concentraties (k.a. en k.b.) onderscheiden 
binnen de kuil, waarbij k.a. het grootst was. Deze structuur kenmerkte zich verder door een 
graduele verkleining naar beneden toe, tot aan het dekzand. Aan de basis van het dekzand 
konden nog 2 subsporen onderscheiden worden (k.1. en k.2.). In k.1., bestaande uit blauwgrijs 
zand, waren houtskool- en hazelnootfragmenten aanwezig. Subspoor k.2. was grotendeels 
uitgeloogd. Ook hier waren hazelnootschelpen aanwezig. De kuil was, hoewel ze niet volledig 
kon onderzocht worden, ongeveer 60cm diep en had een diameter van 70cm.  

                                                 
33 Dit fenomeen ontstaat wanneer klei bezinkt bij stilstaand water en zand bij bewegend water (Van Roeyen J.-P. 
1990, p. 58). 



 89 

Ten slotte werden op de site nog 5 middeleeuwse draineringgreppels aangetroffen. Deze 
greppels werden getrokken vóór de eerste alluviale afzettingen (laag B’) en zelfs mogelijk 
tijdens de periode dat de veenvorming nog bezig was. De greppels kunnen aan de hand van het 
aanwezige materiaal gedateerd worden tussen de 12e en 13e

Deze greppels lopen allemaal vanaf de top van laag C tot aan de dekzandlaag (laag E). Het 
vrijgekomen sediment werd daarna verspreid bovenop de organische zand- en veenrijke bodem 
(laag C). De aanwezigheid van lithisch materiaal bovenaan laag C, evenals de aanwezigheid 
van zandrijkere sedimenten op deze locatie, wijst hierop. 

 eeuw.  

 
De site is over het algemeen tamelijk zwaar verstoord. Dit wordt onder andere aangetoond door 
de opwaartse verspreiding van het materiaal over een interval van ongeveer 50cm. 
Deze verspreiding kan verklaard worden door de aanwezigheid van de hierboven vermelde 
greppels, die vanaf laag C tot aan de dekzandlaag liepen. 
De Mesolithische occupatie bevond zich oorspronkelijk bovenop deze dekzandlaag (laag E), 
maar werd als gevolg van het trekken van een aantal middeleeuwse greppels naar boven 
gestuwd, waardoor het materiaal verspreid raakte in de jongere bodemlagen. Toch zien we dat 
ongeveer 94% van het materiaal niet verder verspreid werd dan in de ‘primaire’ stratigrafie, 
meer bepaald niet verder dan het dekzandpakket (overgang laag C- D). 
 

11.2 Datering 
 
Op de site werden verschillende monsters genomen in laag B’ en laag C voor palynologisch 
onderzoek. Dit onderzoek leverde geen sluitende resultaten. Er werden tevens enkele stalen 
genomen voor 14C –dateringen: 
 

- Veenlaag (staal IRPA -577): 12.120 ± 135 BP. 
- Mesolithische kuil 81/III/k (staal IRPA -633): 8.890 ± 100 BP. 
- Laag G (staal IRPA -576): 5.510 ± 100 BP. 
- Laag C: bij deze datering kan een onderscheid gemaakt worden tussen 2 fracties34

⋅ Fractie A (staal IRPA -607A): 4.600 ± 70 BP. 
: 

⋅ Fractie B (staal IRPA -607B): 4.930 ± 70 BP. 
 
Aan de hand van de analyse van het schervenmateriaal uit laag C kan besloten worden dat deze 
laag niet werd afgedekt vóór 1300. Dit komt overeen met de afzetting van het alluvium in laag 
B’, die wordt gekoppeld aan de stormvloed van 1334. Laag C heeft dus gedurende een periode 
van enkele duizenden jaren blootgelegen. 
 

11.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Zoals hierboven aangehaald werd een eerste proefopgraving aangevat begin 1981. Dit 
prospectieonderzoek toonde aan dat het merendeel van het materiaal aanwezig was in lot nr. 16, 
op perceel 116d. 
Hierop volgend werd de eerste daadwerkelijke opgravingcampagne gestart op 27 juli 1981. 
Tijdens deze campagne werden 2 sleuven (sleuf 81/I en 81/II) van 8m op 4m uitgezet op het 
terrein, op tamelijk grote afstand van elkaar, om zo eventuele concentraties te onderscheiden. 
                                                 
34 De datering van fractie B komt overeen met de datering van het organische zand dat zich ontwikkelde in de 
dekzandlaag en met de vroegste fase van de veenvorming. Fractie A vertegenwoordigd het organische zand dat 
zich op de dekzandlaag ontwikkelde en is dus jonger.  
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Deze sleuven leverden echter weinig interessante informatie op, waarna besloten werd een 3e

In 1982 ging de tweede campagne van start. Tijdens deze opgravingcampagne trachtte men 
opnieuw sleuf III te onderzoeken. Halfweg de opgraving moest deze sleuf, gezien de hoge 
grondwatertafel, echter opnieuw opgevuld worden. Tijdens de campagne van 1982 werd 
besloten om ook de zone ten noorden van lot 16 verder te onderzoeken. Hierbij werd een V –
vormige gracht getrokken. In tegenstelling tot het voorgaande jaar werd ditmaal wel een kleine 
hoeveelheid materiaal gevonden. 

 
sleuf (81/III) van 8m op 8m aan te leggen, ten noorden van en parallel aan de eerste sleuf. Als 
gevolg van de hoge grondwatertafel kon sleuf III echter niet verder onderzocht worden. 

Ten slotte werd in 1983 de laatste campagne aangevat. Tijdens deze opgraving werd sleuf III 
volledig onderzocht. Gedurende de campagne werd echter een deel van de site, meer bepaald de 
oostelijke zijde, volledig vernield door grondwinningactiviteiten. Deze activiteiten waren zeer 
ingrijpend en vernielden de oostelijke zijde van de site volledig. Om de omvang van de 
verstoring te achterhalen, werd in deze zone een bijkomende sleuf getrokken (83/I). Gezien de 
vernielingen en het feit dat het om een noodsituatie ging, werd besloten om in deze sleuf enkel 
het vrijgekomen materiaal te verzamelen. 
 

11.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site Verrebroek –Ambachtelijke zone besloeg een totaal oppervlak van 11ha 50are en was 
verspreid over percelen 116d (lot 16) en 116f (lot 19). Tijdens 3 opgravingcampagnes werd 
vooral lot 16 nauwkeurig opgegraven, evenals een stukje grond ten noorden hiervan. 
Tijdens de laatste campagne van 1983 bleek echter dat de site niet direct meer bedreigd was, 
waardoor besloten werd de opgravingen op het terrein stop te zetten, totdat de omstandigheden 
vereisten om de werkzaamheden te hervatten. 
Ondertussen werden opnieuw een reeks opgravingen uitgevoerd op het terrein. De 
gepubliceerde gegevens van deze campagnes zijn voorlopig nog te beperkt om te bespreken 
(Sergant J. & Wuyts F. 2006). 
 

11.5 Het archeologische materiaal 

11.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal 
 
Gezien van de algemene artefactensamenstelling op de site geen overzichtslijst werd 
meegegeven, maar alle vondsten (6741 in totaal) apart per stratigrafische laag werden 
besproken, werd besloten om enkel de werktuigen nauwkeurig te bespreken. Er is namelijk niet 
voldoende tijd om zelf een volledig lijst op te stellen van elk type vondst. 
Toch kunnen in verband met de algemene lithische samenstelling enkele beperkte gegevens 
meegegeven worden. 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex. Daarnaast werd echter ook kwartsiet 
van Tienen gebruikt (1,4%). Wommersomkwartsiet is minder frequent (0,2%). 
In totaal werden 43 kernen ingezameld, hoofdzakelijk kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen, evenals 4 stekerafslagen, 39 kerfresten en 184 werktuigen. Over de rest van de 
algemene lithische assemblage kan echter niets meegedeeld worden. 
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11.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 25 -26) 
 
In totaal werden 184 werktuigen ingezameld op 6471 artefacten. Dit levert een percentage op 
van 2,73%. 
 
Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (19 ex). Onder deze 
categorie bevonden zich ongeveer evenveel klingschrabbers (7 ex), als afslagschrabbers (8ex). 
Daarnaast werd ook 1 boordschrabber aangetroffen, evenals 3 onbepaalde fragmenten. 
Geretoucheerde afslagen vormen duidelijk een belangrijke categorie werktuigen op de site. 
Hieronder bevonden zich hoofdzakelijk eenvoudig geretoucheerde exemplaren (35 ex). Er 
werden echter ook 1 gekerfde en 3 getande afslagen gevonden. 
Boren zijn eerder zeldzaam (4 ex). Dit is tevens het geval voor de stekers (7 ex). Deze laatste 
groep is tamelijk divers en bestaat uit tweeslagstekers, meervoudige stekers en 1 steker op 
afknotting. 
De geretoucheerde (micro)klingen vormen, evenals de geretoucheerde afslagen een belangrijke 
werktuigencategorie (35 ex). (Micro)klingen op afknottingen (11 ex) en geretoucheerde 
(micro)klingen vormen de voornaamste groepen. Daarnaast werden echter nog enkele 
(micro)klingen gebroken in een kerf en 4 messen met rug ingezameld. 
Er werden ook Finaal –Paleolithische elementen teruggevonden, meer bepaald 3 steelspitsen. 
De microlieten vormen de grootste groep werktuigen op de site en worden vooral gedomineerd 
door de driehoeken (26 ex). Hieronder bevonden zich voornamelijk ongelijkbenige exemplaren 
(21 ex) . Er werden echter ook enkele gelijkbenige driehoeken (2 ex) en enkele fragmenten 
gevonden.  
De spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste microlietengroep en 
omvatten vooral spitsen met schuine afknotting. Er werden echter ook enkele spitsen met 
afgestompte boord teruggevonden.  
Tweepuntige microlieten en spitsen met geretoucheerde basis, meer bepaald Tardenoisspitsen, 
zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd. Er werden respectievelijk 10 en 9 exemplaren 
aangetroffen. Daarnaast werden ook 8 microklingen met afgestompte boord gevonden. Ten 
slotte werden op de site nog 1 trapezium, 1 spits met vlakke retouches en 2 onbepaalde 
microlieten ingezameld. 
 

11.6 Besluit 
 
De 14C –datering, uitgevoerd op één van de Mesolithische kuilen, is tamelijk gelijklopend met 
de typologische bevindingen. Deze elementen wijzen allemaal in de richting van een Vroeg –
Mesolithische datering. Kenmerkend voor de site is de duidelijke overheersing van de 
driehoeken, gevolgd door spitsen met niet –geretoucheerde basis. Tweepuntige microlieten en 
spitsen met geretoucheerde basis zijn ook nog tamelijk goed vertegenwoordigd, evenals de 
microklingen met afgestompte boord. De aanwezigheid van de andere categorieën microlieten 
is zeer beperkt. 
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12 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE VERREBROEK 
–DOK 

 

12.1 Algemene bespreking van de site 

12.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de controle van een aantal sloopwerkzaamheden langs de Sint –Michielstraat in 
Verrebroek ontdekte R. Van Hove in 1981 een kleine hoeveelheid lithisch materiaal. Vanaf 
1992 besloot het departement archeologie van de Universiteit Gent, in het kader van de 
naderende constructie van het Verrebroek –havendok, om het terrein volledig op te graven. De 
site bevond zich namelijk binnen een enorm terrein van meer dan 500ha, dat tijdens de 
constructie van het nieuw havendok volledig zou worden bebouwd (Crombé P. 1998a). Hoewel 
de opgraving tot 2000 liep, werd ervoor geopteerd om enkel de bevindingen tot 1994 te 
bespreken, daar deze campagnes reeds volledig gepubliceerd zijn. 

12.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen binnen de gemeente Verrebroek, in het noordoostelijke uiteinde van de 
provincie Oost –Vlaanderen.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 412’42”E -5116’00”N. 
De eigenlijke vindplaats vormt een onderdeel van de Schelde –polders en meer specifiek van de 
polders van Kallo en bevindt zich op de oostelijke flank van een zandrug, die wordt bedekt door 
een dikke laag alluviale klei. Ten noorden en zuiden van de duin strekt zich een kleine 
depressie uit. Op de site was tevens een tweede zandrug merkbaar. Deze loopt parallel met de 
eerder vermelde zandophoging, ter hoogte van de Sint –Michielstraat en werd slechts 
gedeeltelijk onderzocht. Toch leverde deze gedeeltelijk vernielde verhoging enkele artefacten 
op. Mogelijkerwijze vormt dit landschap bestaande uit kleine zandophogingen en depressies 
een onderdeel van het nog grotere duinencomplex van Maldegem –Stekene. 

12.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Zoals hierboven vermeld, wordt de site afgedekt door een alluviale kleilaag van ongeveer 60cm 
tot 70cm dik. Ter hoogte van de noordelijke depressie reikt de laag echter tot 95cm diep. Deze 
laag kan verder opgedeeld worden in 2 aparte en goed van elkaar te onderscheiden sublagen. De 
onderste sublaag, ongeveer 20cm dik, bestaat uit zand- en kleirijke sedimenten, die vermengd 
zijn met schelpfragmenten en leemrijke vezels. De bovenste, 70cm dikke sublaag bestaat uit 
een compacte kleibodem. Onder de alluviale laag bevindt zich, over het volledige oppervlak 
van de site, een humus- en op sommige plaatsen veenrijke zandlaag. Bovenop de zandruggen 
heeft deze laag een gemiddelde dikte van ongeveer 10cm en wordt ze gekenmerkt door talrijke 
elementen van bioturbatie. Hier zijn tevens duidelijke fragmenten van een verstoorde podzol 
zichtbaar. Naar de depressies toe is de laag veel homogener en 30cm dik. Deze laag is volgens 
de onderzoekers het gevolg van landbouwactiviteiten tijdens de Late Middeleeuwen. Als gevolg 
hiervan is een deel van de dekzandlaag en dus ook van de Mesolithische occupatie verstoord. 
Bovenop de zandruggen zijn de A2- en grote delen van de B2h –horizont verstoord. Op deze 
locatie bevindt de B3 – en op sommige plaatsen ook de B2h –horizont zich onmiddellijk onder 
de middeleeuwse laag. De podzol is hier tot 15cm diep afgeknot. In tegenstelling tot de 
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zandruggen, is de podzol in de depressies wel goed bewaard gebleven. Dit is het gevolg van de 
aanwezigheid van een 5cm tot 15cm dikke veenlaag. De podzol heeft in beide depressies een 
gemiddelde dikte van 20cm tot 30cm en bestaat uit een paarse, humusrijke en 10cm dikke A2 –
horizont, met daaronder een bruine en humusrijke B2h –horizont (6cm -10cm). 
 
Op de site konden verscheidene structuren onderscheiden worden, waaronder talrijke putten. In 
de zuidelijke depressie werd onder meer een laat middeleeuwse putstructuur aangetroffen. 
Daarbovenop werden op de site nog 3 zeer grote zuidwest tot noordoost georiënteerde putten 
(K2, K6 en K7) gevonden, die een omgekeerde podzol –sequentie vertoonden en 
geïnterpreteerd dienen te worden als boomvallen. Verscheidene elementen, waaronder de 
positie van de artefacten in de opvulling, wijzen erop dat deze structuren ontstaan zijn na de 
Mesolithische occupatie. Langs de lijzijde van boomval K7 werd tevens een 50cm brede en 
25cm diepe houtskoolstructuur aangetroffen. Aan de noordelijke rand van structuren K6 en K7 
werd ten slotte nog een lange, onregelmatige uitdieping opgemerkt. De betekenis van beide 
structuren blijft echter onduidelijk. 
Daarnaast werden ook enkele structuren gevonden, die anterieur zijn aan de podzolisatie. In de 
zuidelijke depressie werden 14 dergelijke structuren aangetroffen (K1, K3 –K5, K8 –K17). 
Langs de noordelijke duinrand waren 16 structuren (K25 –K40) merkbaar. Vele van deze pre 
podzol –structuren vallen samen met een concentratie (11 op 14 in de zuidelijke depressie). 
Merkwaardig genoeg vertonen bijna alle structuren grote gelijkenissen qua afmetingen (2m 
lang, 1m breed en 40cm diep) en oriëntatie (zuidwest tot noordoost). Deze putten kunnen ook 
beschouwd worden als boomvallen. De latere homogenisatie van de bodem, als gevolg van de 
podzolvorming, zorgde er echter voor dat deze structuren tegenwoordig amper zichtbaar zijn. 
Structuren K1 en K16 kunnen echter geassocieerd worden met haardkuilen en hebben in 
tegenstelling tot bovenvermelde boomvallen duidelijk een antropogene oorsprong. Hoewel de 
latere bodemprocessen veel sporen uitwisten, gaan de onderzoekers ervan uit dat structuren K3, 
K9, K12 –K15 en K17 een natuurlijke oorsprong hebben, meer bepaald als boomval, terwijl K1 
en K16 een menselijke oorsprong kennen. 
Op de site konden tevens 9 houtskoolstructuren opgemerkt worden. Het merendeel van de 
structuren werd teruggevonden bovenop de afgeknotte duin35

Ten slotte werd in de zuidelijke depressie een onregelmatige, bruine tot oranje verkleuring 
opgemerkt. Deze verkleuring kan mogelijk geïnterpreteerd worden als een brandvlek. 

, in het bovenste gedeelte van de 
B3 –horizont en (behalve K22) binnen een artefactenconcentratie. Binnen deze 
houtskoolstructuren vallen 2 types te onderscheiden. Structuren K1, K16, K18, K22 en K23 
behoren tot de categorie van de haardkuilen. Daarnaast werden nog 3 ondiepe 
houtskoolstructuren aangetroffen (K19, K21 en K24). Mogelijk gaat het hier om de 
overblijvende bodemlaag van haardkuilen.  

 
De horizontale verspreiding van het materiaal bracht bijkomende informatie. In totaal werden 
minimum 13 afzonderlijke en goed afgelijnde concentraties aangetroffen: 
- Eenheid CI: is gelegen langs de zuidelijke grens van de depressie, aan de overgang van de 

noordelijke rand van de duin. Langs de oostelijke rand van deze eenheid was een pre –
podzol put, meer bepaald een haardkuil, aanwezig (K1).  

- Eenheid CII: bestaat uit 3 ruimtelijk verbonden clusters. De buitenste clusters, CII1 en CII2, 
kunnen beschouwd worden als het gevolg van 2 verscheidene en van elkaar te 
onderscheiden occupaties. De centrale cluster wordt enigszins geïntegreerd in CII1. 

                                                 
35 Het feit dat bijna alle structuren bovenop de duin aangetroffen werden, is mogelijk te wijten aan het feit dat de 
opgravingen in de depressie beperkt bleven, als gevolg van de hoge grondwatertafel. Het is dus niet duidelijk 
indien we werkelijk te maken hebben met een archeologische realiteit of een vertekend beeld als gevolg van de 
beperkingen tijdens de opgravingcampagnes. 
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⋅ Eenheid CII1: bevindt zich in het zuidelijke deel van de depressie, op 12m ten 
noordoosten van CI. Hier kon men 2 pre –podzol putten onderscheiden. K4 in 
het centrum en K5 langs de noordelijke rand van de concentratie. 

⋅ Eenheid CII2: bevindt zich onmiddellijk ten oosten van CII1. Binnen deze 
eenheid bevond zich de hierboven vermelde brandvlek. 

- Eenheid CIII: bevindt zich in het zuidelijk deel van de depressie, op ongeveer 5m ten 
westen van CII1. De aanwezigheid van een haard binnen deze eenheid is onzeker. 

- Eenheid CIV: is gelegen in het centrale gedeelte van de depressie, 5,5m ten noorden van 
CIII en wordt gekenmerkt door een aanwezigheid van een pre –podzol put (K7).  

- Eenheid CV: bestaat uit 3 subclusters: 
⋅ Eenheid CV1: ligt centraal binnen de depressie en grenst in het zuiden aan CIV. 

Deze eenheid loopt ongeveer gelijk met de grenzen van pre –podzol structuren 
K9 en K10. 

⋅ Eenheid CV2: ligt onmiddellijk ten noorden van CV1. 
⋅ Eenheid CV3: ligt ten westen van CV2. 

- Eenheid CVI: ligt langs de noordelijke rand van de depressie, op de overgang met de 
duinophoging. Binnen deze eenheid kon men 3 pre –podzol structuren onderscheiden (K15, 
K16 en K17).  

- Eenheid CVII: is gelegen langs de noordelijke rand van de depressie, op de overgang met de 
duin, en bevindt zich op ongeveer 7,5m ten westen van CVI. Pre –podzol put K14, mogelijk 
een boomval, behoort tot deze eenheid. 

- Eenheid CVIII: bevindt zich ongeveer 4,7m ten westen van CVII en wordt gekenmerkt door 
de aanwezigheid van K12 en K13. 

Tussen eenheden CII, CIV en CVI werd tevens een losse en kleine verspreiding aan materiaal 
aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om off –site activiteiten. In deze zone werden tevens 2 heel 
kleine clusters aangetroffen met verbrand materiaal. Deze clusters kunnen mogelijk beschouwd 
worden als haard –dumpingplaatsen of speciale activiteiten haarden. 
- Eenheid CIX: bevindt zich op de zuidelijke flank van de duin en wordt in het zuiden 

begrensd door CVI. Binnen deze eenheid kon men 3 pre –podzolputten (K35, K39 en K40) 
en 4 houtskoolstructuren (K18 –K21) onderscheiden. 

- Eenheid CX: bevindt zich bovenaan de zandverhoging, op ongeveer 9,5m ten noordwesten 
van eenheid CIX. Hier werden 4 pre –podzol putten (K27 –K30) en 1 houtskoolstructuur 
(K23) aangetroffen.  

- Eenheid CXI: bevindt zich bovenop de zandrug, direct ten noorden van CX en omvat 1 pre 
–podzol put (K25) en 1 houtskoolstructuur (K24).  

- Eenheid CXII: ligt bovenaan de zandrug, op ongeveer 8,5m ten noorden van CXI. 
- Eenheid CXIII: bevindt zich op de top van de zandheuvel, op 4m ten noorden van CXII. 
 
Ten slotte kon aangetoond worden dat de verticale verspreiding vrij beperkt is gebleven36

Bovenop de duin is echter een volledig ander beeld merkbaar. Hier is het materiaal 
voornamelijk verspreid binnen de B3 –horizont, over een interval van 15cm. De verspreiding 

. Het 
merendeel van de artefacten (> 1cm) werd verspreid teruggevonden in de A2 –horizont, binnen 
een interval van 10cm. Slechts een kleine hoeveelheid materiaal kende een verspreiding tot 
15cm diep. De verspreiding bleef dus beperkt tot aan de B2h –horizont. Het kleinere materiaal 
(< 1cm) kende echter een diepere penetratie tot in de B2h- en in sommige gevallen tot in de B3 
–horizont. Indien men het geheel aan materiaal in beschouwing neemt (> en < dan 1cm) dan 
zien we dat de verspreiding van de artefacten ongeveer 30cm bedraagt. 

                                                 
36 Voor de analyse van de verticale verspreiding werd vooral gekeken naar de eenheden in de depressie. Hier is de 
podzol, in tegenstelling tot de duinen, wel goed bewaard gebleven, waardoor we een duidelijker beeld krijgen van 
de positie en verspreiding van het materiaal.  
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volgens artefactengrootte is hier niet duidelijk. Dit is mogelijk te wijten aan allerlei recente 
fenomenen, die de duintop volledig verstoorden. 
De putstructuren hebben tevens een zeer verschillende verspreiding. Structuren K4, K16, K17 
en K40 vertonen een verspreiding over de volledige diepte van de put. In deze structuren is 
tevens geen verspreiding naar gelang grootte merkbaar. Structuren K13 en K14 vertonen 
daarentegen een beperkte verspreiding in het bovenste gedeelte van de put. Hier is wel een 
verdeling van de artefacten volgens grootte merkbaar. Deze laatste structuren kunnen daarom 
mogelijk geïnterpreteerd worden als pre –depositionele boomvallen, waarbij het materiaal zich 
nog in situ bevindt. 
 

12.2 Datering 
 
Op de site werden in totaal 10 stalen genomen, waaronder houtskool en verbrande 
hazelnootschelpen, voor AMS –datering. De bedoeling was de relatie en chronologie tussen de 
verscheidene concentraties te achterhalen en de relatie tussen de concentraties en aanwezige 
structuren te verduidelijken. 
 
- eenheid CVI (structuur K16): 9150 ± 100 BP 
- eenheid CII2: 9130 ± 170 BP 
- eenheid CVII (structuur K14): 9120 ± 120 BP 
- eenheid CI: 9110 ± 65 BP 
- eenheid CII1: 9100 ± 130 BP 
- eenheid CV2: 9000 ± 190 BP 
- eenheid CX: 8920 ± 130 BP 
- eenheid CX (structuur K23): 8920 ± 100 BP 
- eenheid CVI (structuur K16): 8700 ± 100 BP 
- eenheid CX (structuur K23): 7700 ± 100 BP 
 
De eerste 7 dateringen werden uitgevoerd op verbrande hazelnootschelpen. De laatste 2 
dateringen zijn afkomstig van houtskoolmonsters. Verscheidene elementen wijzen erop dat de 
houtskool- en hazelnootdata niet met elkaar te correleren zijn. De verschillende data van de 
hazelnootschelpen kunnen mogelijk als 1 seizoenale of als verscheidene, opeenvolgende 
occupaties beschouwd worden. Dit is bij de houtskooldata niet mogelijk. De onderzoekers 
plaatsen de datering tussen 8190 tot 7980 BC en mogelijk iets breder tussen 8400 en 7700 BC. 
 

12.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de periode ’92 –’94 werden 3 campagnes op het touw gezet om de site op te graven. 
Gedurende deze campagnes werd een terrein van 887m² opgegraven en onderzocht, wat 
neerkomt op slechts 3% van de totale omvang van de site.  
In 1992 ging de eerste prospectiecampagne van start, waarbij 4 lange en smalle sleuven (51m x 
1,5m) werden uitgezet over een oppervlak van ongeveer 1000m². Tijdens deze campagne werd 
de bodem droog gezeefd door middel van 5mm mazen. In 1993 en 1994 werden 2 bijkomende 
sleuven onderzocht. De sleuf van 1993 had tot doel de topografische positie van de site te 
achterhalen. Tijdens de campagne van 1992 werd ervoor geopteerd de vondsten 
driedimensionaal te registreren. Maar omdat de opgravingen enkel mogelijk waren tijdens de 
zomer, als gevolg van de hoge grondwatertafel en de vernieling van de site vlug naderde, werd 
vanaf 1993 besloten om de vondsten niet meer apart te registreren, maar om het sediment te 
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onderzoeken per 0,25m² en nat te zeven door middel van 2mm mazen. Bovenop de duin werd 
de bodem verwijderd in artificiële lagen van 25cm over een oppervlak van slechts 200m². In de 
depressie, waar de stratigrafie goed bewaard was gebleven, werd ervoor geopteerd om de 
bodem te verwijderen per horizont. Nadat de A2 –horizont binnen de depressie volledig 
onderzocht en gezeefd was, werden de onderliggende B2h- en soms de B3 –horizont lokaal 
onderzocht op vondsten. In 1996 werd ten slotte een boorprogramma uitgewerkt, om zo de 
totale omvang en het uitzicht van de site te achterhalen. 
 

12.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
- Eenheid CI: had een ovaalvormige aflijning met een maximum diameter van 4,50m en 

bedroeg 16m². Binnen deze eenheid was een haardkuil (K1) aanwezig. 
- Eenheid CII: kan opgedeeld worden in 3 met elkaar verbonden clusters. De centrale cluster 

valt echter enigszins samen CII1 en ze worden daarom samen genomen.  
⋅ Eenheid CII1 beslaat een oppervlak van ongeveer 20,5m². Deze eenheid bestaat 

uit 2 aparte clusters: een oostelijke en een westelijke (14 -16m²) cluster. 
Mogelijk bevond zich hiertussen een haard.  

⋅ Eenheid CII2 is gedeeltelijk vernield, waardoor de totale omvang niet kan 
achterhaald worden. In totaal is deze concentratie bewaard over een oppervlak 
van 2,50m op 3m of ongeveer 8m². De aanwezigheid van een tamelijk hoog 
aantal verbrande artefacten en de brandvlek wijzen erop dat hier waarschijnlijk 
een haard aanwezig was.  

- Eenheid CIII: deze kleine, circulaire eenheid beslaat een oppervlak van slechts 4m².  
- Eenheid CIV: is circulaire concentratie met een diameter van 4,5m en beslaat een oppervlak 

van ongeveer 16m². In het zuidelijke deel is een haard aanwezig. 
- Eenheid CV: bestaat uit 3 subeenheden (CV1, CV2 en CV3). 

⋅ Eenheid CV1 is een smalle en ellipsvormige cluster van ongeveer 2,4m op 3m.  
⋅ Eenheid CV2 beslaat een oppervlakte van slechts 6m².  
⋅ Eenheid CV3 heeft een ellipsvorm en bedraagt ongeveer 3m op 2m.  

- Eenheid CVI: heeft een ellipsvorm en bedraagt ongeveer 4,35m op 4,85m. Mogelijk was er 
ten oosten van deze eenheid een andere, niet opgegraven concentratie aanwezig. 

- Eenheid CVII: heeft een onregelmatige ellipsvorm en bedraagt 11m². Binnen de 
concentratie waren mogelijk 2 haarden aanwezig, op ongeveer 1,50m van elkaar.  

- Eenheid CVIII: ellipsvormige eenheid van ongeveer 3,5m op 2,6m.  
- Eenheid CIX: bevindt zich bovenop de zandrug. De concentraties bovenop de zandrug zijn, 

gezien de slechte bewaring van de podzol, vaak slechts gedeeltelijk opgegraven.  
- Eenheid CX: heeft een onregelmatige, sikkelvormige aflijning en bedraagt ongeveer 9m op 

5,5m. Het eerder grote oppervlak van de eenheid, evenals de aanwezigheid van 2 aparte 
clusters aan verbrand materiaal, wijst er mogelijk op dat deze concentratie oorspronkelijk 
bestond uit 2 clusters, die tegenwoordig niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.  

Ten slotte werden eenheden CXI, CXII en CXIII, alle drie gelegen op de duin, slechts 
gedeeltelijk opgegraven. Concentratie CXII bevatte waarschijnlijk een haard. 
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12.5 Het archeologische materiaal37

12.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 27) 

 

 
Het merendeel van het archeologische materiaal is vervaardigd uit silex (98,11%). Het gaat 
hierbij meestal om eerder inferieure, bruine silexsoort, afkomstig van knollen met vele 
vorstinwerkingen en met een dunne, gerolde cortex. Deze silex werd hoogstwaarschijnlijk 
lokaal verzameld, meer bepaald in de buurt van Sint –Gillis –Waas en Kemzeke. 
Daarnaast werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (0,38%). 
Ongeveer 147 artefacten of 90% van alle vondsten uit Wommersomkwartsiet zijn afkomstig 
van concentratie CII1. De aanwezigheid van kernen en verfrissingproducten binnen deze 
eenheid wijst erop dat dit de enige concentratie is waar Wommersomkwartsiet werd bewerkt. 
Ten slotte werd op de site nog kwartsiet van Tienen gebruikt (1,51%). Deze materiaalsoort 
wordt voornamelijk aangetroffen op de zandrug en langs de noordelijke rand van de depressie, 
in concentraties CVII, CIX en CX, en wordt dus duidelijk gescheiden van het 
Wommersomkwartsiet. De aanwezigheid van afslagproducten wijst erop dat, hoewel het 
tamelijk rudimentair was, het kwartsiet van Tienen tevens op de site werd bewerkt. 
Verscheidene artefacten vertonen tevens vorstscheuren en patina, anterieur aan de debitage. 
Sporen van verbranding zijn ongeveer merkbaar op 13,50% van de totale lithische industrie, 
hoewel er grote verschillen merkbaar zijn tussen de concentraties onderling. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 308 kernen en kernfragmenten ingezameld. Kernen met 1 slagrichting zijn het 
sterkst vertegenwoordigd (159 ex.) en vormen meer dan de helft van alle kernen. Daarnaast 
werden 53 kernen met 2 tegengestelde en 27 kernen met 2 kruisende slagrichtingen 
aangetroffen, evenals 8 kernen met 3 slagvlakken en 11 kernen met meerdere slagvlakken. Ten 
slotte werden onder de kernen nog 7 onregelmatige kernen, 39 onbepaalde fragmenten en 4 
voorbereide kernen onderscheiden. 
Verfrissingproducten zijn eerder gering aanwezig (115 ex.), wat wijst op de eerder beperkte 
herbewerking van de kernen. Onder het verfrissingmateriaal werden slechts 13 kerntabletten en 
6 kernrandafslagen aangetroffen. Kernrandklingen waren iets frequenter (72 ex.). 
De debitage was voornamelijk gericht op de productie van onregelmatige microklingen en wijst 
op de toepassing van de Coincy –stijl. Naast talrijke (micro)klingen en afslagen werden op de 
site tevens een grote hoeveelheid chips en (micro)chips aangetroffen.  
Ten slotte werden 127 kerfresten, 3 kloppers, 28 stekerafslagen, 31 geretoucheerde chips, 52 
artefacten met gebruiksretouche en een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken gevonden.  
 
Verder werden op de site nog stenen fragmenten aangetroffen, die duidelijk gemodificeerd 
waren. Het betreft hier voornamelijk fragmenten met een geglad oppervlak of sporen van 
percussie. Daarnaast werden ook 2 kleine afslagen in zandsteen ingezameld. Het merendeel van 
deze fragmenten (6 ex.) is afkomstig uit de zuidelijke depressie. De onderzoekers definiëren 
deze voorwerpen als zogenaamde ‘plaquettes usées’, die gebruikt werden voor het polijsten of 
afronden van benen en houten artefacten.  
 

                                                 
37 Om een algemeen overzicht te krijgen, zal het materiaal afkomstig van de verschillende concentraties in de 
algemene bespreking van de site samen genomen worden. In de tabellen zal het materiaal echter per eenheid 
besproken worden, waardoor een beeld per cluster- of eenheidniveau kan geraadpleegd worden.  
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12.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 28) 
 
In totaal werden 42.939 artefacten opgegraven, waaronder slechts 526 werktuigen. Dit levert 
een percentage op van 1,22%. 
 
De algemene werktuigensamenstelling bestaat uit volgende elementen: 
Schrabbers vormen een belangrijke categorie werktuigen op de site. In totaal werden over de 
verscheidene eenheden 87 exemplaren ingezameld, wat een percentage oplevert van 16,53%. 
Het merendeel van de schrabbers werd ingezameld in eenheden CII1 (53 ex.) en CII2 (9 ex.). 
Hieronder bevonden zich 10 klingschrabbers, waarvan 3 korte, 1 lange en 6 gebroken 
exemplaren, 8 dubbele schrabbers, 3 kleine eindschrabbers en 4 cirkel –of ovaalschrabbers. De 
categorie van de schrabbers wordt echter vooral gedomineerd door de eenvoudige 
afslagschrabbers (27 ex.) en de geretoucheerde afslagschrabbers (19 ex.). Ten slotte werden op 
de site nog 2 kernschrabbers ingezameld, evenals 1 boordschrabber, vervaardigd op een 
vorstafslag en 13 onbepaalde schrabberfragmenten, waarvan 5 verbrande. 
Geretoucheerde afslagen zijn slechts in beperkte mate aanwezig (29 ex.) en omvatten 8 getande 
en 4 gekerfde afslagen, evenals 17 geretoucheerde exemplaren. 
Bekken en boren zijn tevens slechts gering aanwezig op de site. Er werden in totaal slechts 11 
exemplaren ingezameld, waarvan 7 afkomstig van eenheid CII2. 
Stekers vormen daarentegen wel een belangrijke groep (45 ex.) en werden vooral ingezameld in 
eenheden CI, CVI en CIX. Onder de stekers bevonden zich 5 tweeslagstekers, 7 meervoudige 
stekers, 4 stekers op breuk, 7 stekers op afknotting, 4 dwarsstekers, 14 atypische exemplaren en 
4 fragmenten. 
Geretoucheerde (micro)klingen (67 ex.) omvatten 8 afgeknotte (micro)klingen, evenals 3 
(micro)klingen met distale retouches en 14 (micro)klingen met regelmatige retouches, 
waaronder 5 exemplaren volledig en 9 exemplaren gedeeltelijk geretoucheerd op 1 boord. 
Verder werden nog 2 (micro)klingen met atypisch afgestompte boord, evenals 12 enkel 
gekerfde (micro)klingen, waarvan de helft slechts een lichte kerf vertoont, evenals 16 
(micro)klingen gebroken in en 10 exemplaren gebroken boven een kerf en 2 messen met rug. 
Ten slotte werden 1 pièce émoussée en 2 pièces esquillées aangetroffen.  
Microlieten vormen duidelijk de voornaamste werktuigencategorie. In totaal werden 244 
exemplaren ingezameld, wat een percentage oplevert van 46,39%. Het merendeel van de 
microlieten (185 ex. of 75,82%) is slechts fragmentarisch bewaard.  
Spitsen met niet –geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 66 exemplaren en 
vormen de belangrijkste microlietengroep. Onder deze categorie bevonden zich 46 spitsen met 
schuine afknotting, evenals 2 trapezoïdale spitsen, 16 spitsen met 1 afgestompte boord en ten 
slotte nog 2 spitsen met 2 afgestompte boorden. De tweepuntige microlieten zijn ook sterk 
aanwezig en vormen met hun 42 exemplaren de tweede belangrijkste groep microlieten. Deze 
groep omvatte 23 typische segmenten, 4 asymmetrische segmenten, 1 breed segment, 9 
atypische segmenten en nog 5 Sauveterre –spitsen, waarvan 3 volledige exemplaren. De 
microklingen met afgestompte boord vormen slechts een beperkte categorie en omvatten 4 
smalle microklingen met afgestompte boord, 4 fragmenten van microklingen met afgestompte 
boord en 1 fragment van een microkling met afgestompte boord en afknotting. Driehoeken zijn, 
in tegenstelling tot voorgaande categorie, wel goed vertegenwoordigd (38 ex.) en worden 
vooral gedomineerd door de ongelijkbenige exemplaren (27 ex.). Verder werden nog 5 
gelijkbenige driehoeken, 1 Muge –driehoek en 5 fragmenten verzameld. Microlieten met vlakke 
retouches zijn heel beperkt aanwezig. Er werden slechts 3 exemplaren aangetroffen, waaronder 
1 Maretakspits, 1 spits met afgeronde basis en vlakke retouches en ten slotte nog 1 spits met 
schuine basis en vlakke retouches.  
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Daarnaast konden nog 13 spitsen met geretoucheerde basis onderscheiden worden, waaronder 
11 Tardenoisspitsen, 1 spits met convexe en 1 spits met schuin geretoucheerde basis. 
Ten slotte werden nog 73 onbepaalde microlieten ingezameld, waaronder 72 fragmenten. 
 

12.6 Besluit 
 
Op de site kunnen aan de hand van de totale omvang van de eenheden en de samenstelling van 
het artefactenbestand 4 verschillende groepen onderscheiden worden.  
 

 Gemiddelde 
grootte (m²) 

Gemid. densiteit (0,25 
m²) 

Totaal aan 
artefacten 

Artefacten > 
1cm 

Werktuigenpercentage 
(%) 

Eenheden gelegen binnen de zuidelijke depressie 
CI 16 > 18 > 1308 >287  1.30 

CII1 20,5 97 10030 1343 1.15 
CII2 > 8 331 >11257 >1222 0.43 
CIII 4 14 223 45 0.45 
CIV 16 54 2938 612 1.12 
CV1 6 21 316 85 0.63 
CV2 6 16,5 397 126 0.25 
CV3 5 12 260 38 0.77 
CVI 16,5 49 4170 1173 1.68 
CVII 11 14 708 212 2.40 
CIII 7 17 764 140 0.79 

Eenheden gelegen op de flank van de afgeknotte zandophoging 
CIX ? >24 >2694 >1014 1.67 
CX ? >19 >2681 >898 1.57 
CXI ? >16 >1076 >381 1.30 

Figuur 2: beschrijving van de verschillende eenheden (naar Crombé P. 1998c, p. 52) 

 
Type 1: hoge densiteit eenheden 
 
Type 1 wordt gekenmerkt door een hoog aantal werktuigen, meestal variërend tussen 3000 en 
10000 artefacten. De grootte van de verschillende eenheden is gelijklopend en bedraagt meestal 
16m². Eenheid CII1 is iets groter, als gevolg van de dumpingzone die grenst aan deze 
concentratie. Kenmerkend is ook de aanwezigheid van een ongestructureerde haard binnen 
iedere concentratie. Dit wordt onder andere aangetoond door de aanwezigheid van verbrande 
artefacten en verkoolde hazelnootschelpen. Binnen eenheden CI, CVI, CIX en CX werd tevens 
een haardkuil aangetroffen. De gevarieerde werktuigensamenstelling binnen deze eenheden 
wijst hoogstwaarschijnlijk op de uitvoering van diverse domestieke taken. 
Volgende eenheden behoren tot deze categorie: CI, CII1, CII2, CIV, CVI, CIX en CX. 
 
Type 2: lage densiteit eenheden 
 
De oppervlakte van deze eenheden is vaak tevens beperkt tot 4 -7m². Het totale aantal 
artefacten bedraagt meestal minder, of soms iets meer, dan 500 vondsten. 
 
Type 2 kan nogmaals onderverdeeld worden in 3 subgroepen: 
 
- Subtype 2.1 (eenheid CVII) 

Binnen deze eenheid is een ongestructureerde haard aanwezig, te vergelijken met de 
haarden binnen de eenheden met hoge densiteit. Deze concentratie onderscheidt zich van de 
hoge densiteit eenheden door de hoge frequentie aan werktuigen (2,4%) en de dominantie 
van microlieten. Aan de hand van de aanwezige werktuigen gaat men ervan uit dat deze 
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concentratie gebruikt werd voor een aantal specifieke activiteiten, waaronder het bewerken 
van gesteentes en het maken en herbewerken van de jachtuitrusting. 
 

- Subtype 2.2 (eenheid CV2) 
Deze eenheid wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een kleine haard en een beperkt 
aantal artefacten. Werktuigen ontbreken bijna volledig (0,25%). Deze elementen wijzen 
erop dat de eenheid gebruikt werd voor een zeer beperkte en gespecialiseerde activiteit. 
Mogelijk gaat het hier om een plek gebruikt om te roosteren. 
 

- Subtype 2.3 (eenheden CIII, CV1, CV3 en CVIII) 
De overblijvende concentraties worden gekenmerkt door een laag percentage aan 
werktuigen (< 8%), tamelijk veel verbrande artefacten (20 -35%) en de totale afwezigheid 
van verbrand organisch materiaal. 

 
De site wordt gedateerd tussen 8190 en 7980 cal. BC. Het is echter niet duidelijk indien de 
verschillende eenheden het gevolg zijn van 1 occupatie of indien ze meerdere malen bezocht 
werden. Op basis van de microlieten kan de site worden opgedeeld in 4 verschillende types: 
 
- Groep 1 (eenheden CI, CCI1 en CIV) 

Hier zien we een duidelijke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis. 
Tweepuntige microlieten zijn tevens sterk aanwezig. Samen met de voorgaande categorie 
vormen ze meer dan 80% van het totaal aan microlieten. Microklingen met afgestompte 
boord, driehoeken en spitsen met geretoucheerde basis zijn beperkt aanwezig (5 -7%). 
 

- Groep 2 (eenheden CII2 en CVI) 
Deze eenheden worden gekenmerkt door de dominantie van spitsen met niet –
geretoucheerde basis en ongelijkbenige driehoeken. Microklingen met afgestompte boord 
en spitsen met geretoucheerde basis zijn beperkt aanwezig (< 7%). Segmenten ontbreken. 
 

- Groep 3 (eenheid CIX) 
Binnen deze groep zijn vooral spitsen met geretoucheerde basis aanwezig (62%). 
Ongelijkbenige driehoeken zijn ook goed vertegenwoordigd, maar minder dan bij de 
voorgaande groep (25%). Ten slotte zijn hier ook segmenten aanwezig (12%). 
 

- Groep 4 (eenheid CX) 
Ongelijkbenige driehoeken vormen bijna de helft van alle microlieten. Spitsen met niet – 
geretoucheerde basis komen slechts beperkt voor (15%), evenals de spitsen met 
geretoucheerde basis. Deze eenheid is gedeeltelijk afgeknot en de aanwezigheid van 2 
haarden wijst er op dat de concentratie oorspronkelijk bestond uit 2 aparte eenheden.  
 

Het verschil binnen de artefactensamenstelling kan mogelijk een chronologische verklaring 
hebben. Indien we de samenstelling van de microlieten binnen de verschillende groepen 
analyseren kunnen we de concentraties ten opzichte van elkaar positioneren. De aanwezigheid 
van spitsen met niet –geretoucheerde basis wordt als het oudste kenmerk beschouwd. Deze 
spitsen worden vervolgens geleidelijk vervangen door segmenten en daarna door 
ongelijkbenige driehoeken en spitsen met geretoucheerde basis. Indien men deze redenering 
volgt, dan zou dit betekenen dat de site gedurende een lange, opeenvolgende periode is 
bewoond, waarbij de derde groep de oudste eenheden bevat, gevolgd door de eerste groep. De 
tweede en vierde groep zijn het jongst. 
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13 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
VINDERHOUTE –MOLENBRUG 

 

13.1 Algemene bespreking van de site 

13.1.1 Inleiding 
 
In de jaren ’70 ontdekte J. Semey tijdens een prospectievlucht enkele crop marks op een veld. 
Een daaropvolgende bodemprospectie toonde aan dat op het terrein restanten uit de IJzertijd 
aanwezig waren. Vervolgens werd een eerste onderzoekscampagne op het touw gezet in de 
periode oktober –november 1985. Tijdens dit onderzoek werden resten uit verschillende 
periodes ontdekt. Naast de eerder vermelde IJzertijdrestanten werden tevens sporen gevonden 
van Mesolithische, Neolithische en zelfs Romeinse aanwezigheid Om de omvang en het belang 
van de site verder te bepalen, werd tijdens de herfst en winter van 1985-1986 een 
prospectiecampagne georganiseerd. Uiteindelijk werd besloten de site daadwerkelijk op te 
graven tijdens twee campagnes in mei –juni en september 1986 (Baes R., Crombé P., Langhor 
R. & Vanmoerkerke J. 1987).  

13.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Vinderhoute –Molenbrug is gelegen in de provincie Oost –Vlaanderen, meer bepaald in 
het uiterste oosten van de gemeente Vinderhoute –Lovendegem. De exacte ligging wordt 
gegeven door volgende coördinaten: 51° 05’ 05” N.B. en 3° 37’ 22” O.L.  
De site zelf bevindt zich op een oost –west georiënteerde zandrug, die in het noorden en oosten 
wordt begrensd door de rivier de Oude Kale.  

13.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De archeologische site bevindt zich in feite op een soort kouter, in het uiterste oosten van de 
samenvloeiing van de Kale en de Meerbeek. De golvende zandrug waar de site op gelegen is, 
bestaat hoofdzakelijk uit lokale zandsoorten, afgezet tijdens het Tardiglaciaal. Deze gelige 
zandlagen worden in sommige zones doorboord door leemrijke concentraties en vormen op 
bepaalde plaatsen lagen tot 6 meter dik.  
 
De stratigrafie van de bodem kan als volgt beschreven worden: 

- hedendaagse, bruine ploeglaag. 
- onregelmatige, donkerbruine horizont. Deze laag heeft een gemiddelde dikte van 

ongeveer 10cm. Op sommige plaatsen zijn echter verdikkingen merkbaar tot 30cm. De 
verdikkingen kunnen verbonden worden met Gallo –Romeinse en IJzertijdvondsten. 

- Lichtbruine, zandige horizont. Deze horizont reikt gemiddeld tot 140cm of 160cm diep. 
Op sommige plaatsen wordt deze laag gekenmerkt door de aanwezigheid van 
kleifragmenten, verbonden door ijzer. Deze resten behoren toe aan een B -horizont. Op 
een diepte tussen de 50cm en 80cm vertoont deze horizont een donkerbruine laag van 
slechts enkele centimeters dik. Deze bruine laag werd gevormd door de migratie van 
kleipartikels, ijzer en humus.  
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- Een leemrijke afzetting, die in het bovenste gedeelte gekenmerkt wordt door de migratie 
van klei- en ijzerpartikels. Deze laag wordt op sommige plaatsen doorbroken door 
andere structuren.  

De horizontale verspreiding van het materiaal was duidelijk aflijnbaar, waardoor men 4 
concentraties kon onderscheiden. Twee eenheden, namelijk VM.1 en VM.2, werden volledig 
onderzocht. Ze bevatten respectievelijk 271 en 44 artefacten. VM.1 werd in het noordwesten 
verstoord door de aanwezigheid van een diepe put. Deze put was duidelijk recenter dan de 
concentratie en moet gesitueerd worden in de IJzertijd. De twee overblijvende eenheden VM.3 
en VM.4 werden slechts gedeeltelijk onderzocht.  
 
De verticale verspreiding toont een ander beeld. Twee van hierboven vermelde eenheden 
(VM.1 en VM.3) worden verstoord door een putstructuur. Eenheid VM.1 wordt doorbroken 
door een put van 1,5m diep en met een diameter van 3m. Het archeologische materiaal is 
geconcentreerd in het centrale deel van de inzakking. De put bestaat voornamelijk uit een 
lichtkleurige en compacte zandlaag en bevat enkele mangaanconcentraties en in het centrum 
een accumulatie van ijzer en klei. Eenheid VM.3 vertoont tevens een putachtige inzakking met 
opnieuw dezelfde kenmerken als concentratie VM.1. De putstructuur is ook hier duidelijk 
afgelijnd. Deze structuren hebben een natuurlijke oorsprong en kunnen geïnterpreteerd worden 
als boomvallen. Het feit dat de kenmerken van deze structuren niet altijd even goed zichtbaar 
waren, is te wijten aan de ouderdom van de boomvallen. 
 

13.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voordat de eigenlijke opgraving werd aangevat, werd de volledige omgeving rond de site en de 
site zelf geprospecteerd. De talrijke maïssilo’s die zich in de omgeving bevonden, evenals de 
50cm diepe sleuven die naast deze silo’s getrokken werden, konden bijkomende informatie 
bieden omtrent de archeologische sporen binnen de site. Tijdens de prospectiecampagne werd 
tevens een aanzienlijke hoeveelheid lithisch materiaal ingezameld. Het prospectieonderzoek 
toonde aan dat de Mesolithische vondsten zich voornamelijk concentreerden op de achterzijde 
en het bovenste deel van de kouter.  
Tijdens de eigenlijke opgraving werd de volledige site in twee sectoren onderverdeeld, die 
haaks gepositioneerd stonden op de Molenslagweg. Ten noorden van deze weg bevond zich 
sector A en ten zuiden bevond zich sector B. Vermits de site gekenmerkt wordt door de 
aanwezigheid van verschillende periodes, werd een aangepaste opgravingtechniek gebruikt. 
Eerst werd de ploeglaag weggehaald om de onderliggende IJzertijdresten te onderzoeken. 
Vervolgens werd de onderliggende zandlaag onderzocht op Mesolithische vondsten. Hiervoor 
werd met de schop telkens een laag afgehaald van 5cm tot 10cm dik. Daarna werden de zones 
waar men Mesolithische sporen verwachtte of kon onderscheiden verder en gedetailleerder 
onderzocht met het truweel. Eventuele vondsten werden driedimensionaal ingetekend.  
 

13.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kon men 4 lithische concentraties onderscheiden. Twee van deze eenheden (VM.1 en 
VM.2) werden volledig onderzocht. De twee andere eenheden werden slechts gedeeltelijk 
opgegraven. Slechts één concentratie (VM.4) bevond zich in sector A. De andere Mesolithische 
eenheden werden allemaal in sector B teruggevonden. Het is duidelijk dat 2 concentraties 
(VM.1 en VM.3) volledig verstoord zijn door een boomval. Het aanwezige lithische materiaal 
werd telkens geconcentreerd teruggevonden in het centrum van deze boomvallen. 
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13.4 Het archeologische materiaal  

13.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 29) 
 
Hoewel het merendeel van de vondsten vervaardigd was uit silex, werden tevens enkele 
artefacten teruggevonden die gemaakt waren uit ftaniet (22) en Wommersomkwartsiet (23). 
Onderzoek toonde aan dat de Mesolithische mens gebruik maakte van kleine silexknollen van 
zeer variabele kwaliteit.  
De totale lithische assemblage bestaat uit 1028 vondsten. Verschillende artefacten, namelijk 
8,6% van het totaal aan materiaal, vertonen sporen van verbranding.  
 
De lithische industrie op de site ziet er als volgt uit: 
De meeste kernen vertonen een uitgeput stadium, wat wijst op de volledige exploitatie van de 
silex. Kernen met meerdere slagrichtingen komen het frequentst voor, gevolgd door kernen met 
twee tegengestelde slagrichtingen en unipolaire kernen. Deze laatste groep vertoont dikwijls 
een piramidale vorm.  
Onder de kernverfrissingproducten zijn de kernrandklingen goed vertegenwoordigd. Andere 
categorieën komen slechts in beperkte mate voor.  
De afslagen en fragmenten van afslagen zijn sterk aanwezig binnen de lithische industrie en 
vormen ongeveer 68% van het totaal aan materiaal. Daarnaast werden tevens 145 
(micro)klingen en fragmenten ontdekt. De meeste (micro)klingen vertonen een onregelmatige 
vorm. Ten slotte werden binnen de lithische assemblage nog proximale gedeeltes van 3 
kerfresten gevonden, evenals 4 stekerafslagen.  

13.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 30) 
 
In totaal werden 109 werktuigen ingezameld. Dit levert een percentage op van 10,6% . Deze 
frequentie aan werktuigen ligt tamelijk hoog in vergelijking met de overige vindplaatsen. 
 
De schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd op de site met een gemiddeld percentage 
van bijna 23%. Schrabbers op afslag komen het frequentst voor. Andere groepen komen tevens 
voor maar in veel mindere mate. Er werd bijvoorbeeld slechts 1 dubbelschrabber gevonden. 
Beide boorden van deze schrabber waren zodanig bewerkt dat de retouches bijna volledig 
rondgingen en zo praktisch een cirkelschrabber vormden. Daarnaast werden nog 3 getande 
schrabbers, 4 klingschrabbers, 1 kernschrabber en nog 1 fragment van een schrabber gevonden. 
Ten slotte werd op de site nog 1 boordschrabber ingezameld.  
Stekers zijn ook tamelijk goed gerepresenteerd binnen de assemblage. Op de site werden 
verschillende soorten stekers teruggevonden, waaronder 3 stekers op afknotting, 2 stekers op 
schuine breuk, 1 meerslagsteker en ten slotte 4 verder ondefinieerbare stekers. 
Op de site werd tevens 1 Montbani –kling en 6 boren opgegraven.  
Ten slotte werden onder de gemene werktuigen nog enkele geretoucheerde (micro)klingen en 
afslagen gevonden, namelijk: 3 (micro)klingen en 1 afslag met afgestompte boord(en), 7 
(micro)klingen met gekerfde boord, 1 getande afslag, 2 afgeknotte (micro)klingen en nog 11 
geretoucheerde klingen en afslagen.  
Microlieten vormen echter de voornaamste werktuigencategorie (28,5%). Deze groep kan 
verder onderverdeeld worden in volgende subgroepen: 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis komen het frequentst voor en omvatten quasi uitsluitend 
spitsen met één afgestompte boord. Het gaat hier meestal om langwerpige spitsen.  
Onder de spitsen met geretoucheerde basis komt 1 Tardenoisspits voor en 2 spitsen met 
geretoucheerde basis.  
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De geometrische microlieten komen maar in miniem aantal voor op de site en worden slechts 
vertegenwoordigd door enkele segmenten en 3 driehoeken.  
Verder werden nog enkele werktuigen gevonden waarvan de toeschrijving tot de microlieten 
onzeker blijft. Er werd onder andere een fragment van een microkling teruggevonden met 
schuin afgestompte boord. Dit werktuig kan mogelijk beschouwd worden als een symmetrisch 
trapezium. De slechts lichte bewerking van de boord doet echter twijfels rijzen. Daarnaast werd 
nog een werktuig ontdekt met vlakke retouches. Het gaat hier mogelijk om een maretakspits, 
maar ook deze toewijzing blijft onzeker. 
 

13.5 Besluit 
 
De aanwezigheid van tamelijk grote hoeveelheden stekers en klingen met afgestompte boord 
zou kunnen beschouwd worden als een overblijfsel van het Epi –Paleolithicum. De volledige 
assemblage moet echter duidelijk als 1 geheel beschouwd worden en dient daarom gesitueerd te 
worden binnen het Mesolithicum. 
Volgens de classificatie van Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984, 181 -193) behoort de site tot 
de “Neerharen Groep”. Typerend voor deze groep is de dominantie van spitsen met niet –
geretoucheerde basis, evenals de aanwezigheid van microklingen met afgestompte boord en 
driehoeken. De site van Vinderhoute –Molenbrug wordt echter gekenmerkt door de 
aanwezigheid van segmenten en het relatief beperkte voorkomen van microklingen met 
afgestompte boord. 
Gob (Gob A. 1984, 195 -210) daarentegen wijst de site toe aan het Epi –Ahrensburgiaan. Hij 
verwijst hiervoor naar de sites van Sougné en Hodainry. De grote aanwezigheid van stekers, 
evenals de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis zijn typerend voor deze sites. 
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14 DE VROEG – TOT MIDDEN – MESOLITHISCHE 
SITE FREYR –ABRI DU PAPE 

 

14.1 Algemene bespreking van de site 

14.1.1 Inleiding 
 
De site van l’Abri du Pape  werd eind jaren ’80 ontdekt door speleoloog en prospectie –
archeoloog Philippe Lacroix tijdens één van zijn expedities op de Freyr –klif. Volgend op deze 
ontdekking voerde Lacroix in 1988 enkele prospectieboringen uit achteraan in de grot. De 
resultaten leverden interessante informatie op. Lacroix ontdekte de aanwezigheid van een zeer 
rijke stratigrafie met sporen uit verschillende periodes, namelijk de Middeleeuwen, Romeinse 
periode, IJzertijd, Neolithicum en ten slotte het Mesolithicum. Hierop volgend werden enkele 
onderzoekscampagnes gestart. Het eerste daadwerkelijke onderzoek startte in 1989-1990 onder 
leiding van de ‘Service de Préhistoire de l’Université de Liège’ en S.O.S. Fouilles. Deze 
opgraving werd geleid door Otte en Léotard. Zij onderzochten de jongste lagen die tijdens de 
prospectie van Lacroix ontdekt waren. In 1994 werden de weinig artefactrijke onderste lagen 
verder onderzocht door de Luikse universiteit en López Bayón. Ten slotte werden enkele 
overblijvende lagen uit het Neolithicum en de lagen uit het Mesolithicum opgegraven in de 
periode 1993-1994 door de universiteiten van New Mexico en Luik, onder leiding van Straus 
(Straus L.G., Léotard J.M. & Otte M. 1999).  

14.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site van l’Abri du Pape bevindt zich aan de basis van de zogenaamde ‘Rochers de Freyr’, in 
de provincie Namen. Deze grot is gelegen tussen de dorpen Falmignoul en Anseremme, op het 
grondgebied van de gemeente Dinant. De exacte ligging wordt gegeven door volgende 
coördinaten: 4° 53’ 30” O.L. en 50° 13’ 10” N.B. 
De grot, waarin de site zich bevindt, is gelegen op de rechteroever van de Maas op ongeveer 
100m boven de zeespiegel. De site bevindt zich op slechts 7km stroomopwaarts van de Franse 
grens en is gelegen in de nabijheid van de samenvloeiing van de Lesse en Maas.  

14.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen38

 
 

Tijdens de opgravingcampagne van 1993 werd de zuidelijke helft van zones L20-21, M-N21, 
evenals de noordelijke helft van zone M20 en de zuidelijke helft van zone N20 onderzocht. 
Deze zones beslaan elk een oppervlak van 1m² en vertonen volgende stratigrafische sequentie: 

- Laag 20: grijsachtige slibrijke laag, doorboord door enkele hoekige grindpartikels en 
kalksteenbrokken. Deze laag bevatte veel asresten, evenals houtskool, lithisch materiaal 
en faunaresten. 10 -70 cm dik. 

- Laag 21: laag met geel –beige grindpartikels en slib. Op sommige plaatsen was deze 
laag volledig steriel. Over het algemeen was dit niveau arm aan vondsten. 10-70cm. 

                                                 
38 Om de stratigrafie goed te kunnen onderzoeken werd een onderzoeksleuf getrokken door de site, die omwille 
van haar omvang en ingewikkelde samenstelling in verschillende fases en in diverse zones onderzocht werd. 
Vermits de grot een zeer rijke gelaagdheid heeft, zal ik de bespreking van de stratigrafie volgens de diverse zones, 
zoals die ook door Straus gebruikt werd, behouden.  
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- Laag 22: gelige tot beige klei –sliblaag met grote hoekige grindpartikels en –brokken. 
Op sommige plaatsen was as en houtskool aanwezig. Rijk aan vondsten. 5 -20cm. 

- Laag 23: laag met fijne, afgeronde grindpartikels. In deze laag was geen slib aanwezig. 
Arm aan archeologisch materiaal. 10 -25cm dik. 

- Laag 24: sliblaag met grote, hoekige grindpartikels en –platen. Archeologisch steriel. 10 
-45cm dik.  

- Laag 25: klei –sliblaag met grindpartikels en keien. Archeologisch steriel. 30 -45cm. 
- Laag 26: klei –sliblaag met minder grindpartikels, maar met grotere brokken. 

Archeologisch steriel. Minstens 125cm dik. 
 
Bovendien werden in laag 20, 21, 22 en 24 diverse lenzen ontdekt. Er werden tevens enkele 
verstoringen, veroorzaakt door knaagdierburchten, opgemerkt in lagen 24-25. Hoewel op 
sommige plaatsen migraties van materiaal waarneembaar zijn, zijn de archeologische lagen in 
deze zones goed bewaard. We kunnen immers duidelijke horizontale en verticale associaties 
bemerken tussen de artefacten en dierenresten enerzijds en resten van haarden anderzijds. 
Tijdens het stratigrafisch onderzoek werd duidelijk dat laag 20 een aparte laag vormt, die zeer 
goed te onderscheiden valt van de onderliggende Mesolithische lagen 21 en 22.1. Dit wordt 
bevestigd door de dateringen, die een hiaat van ongeveer 1000 jaar aantonen tussen laag 20 en 
de onderliggende lagen. Laag 21 -22.1 moet beschouwd worden als een zeer korte 
opeenvolging van verschillende bewoningsfasen die allemaal te dateren zijn rond 8.800BP.  
 
In 1994 werd de campagne verder gezet en werd zone O20 -21 nabij de helling opgegraven, 
evenals de zuidelijke helft van zone L20 -21 en zone K-J/20 -21 in de grot zelf. De 
stratigrafische sequentie van zone O20-21 nabij de helling ziet er als volgt uit: 

- Laag 18: deze laag behoort in feite nog tot het Neolithicum. De laag had een dikte van 
ongeveer 1m en bevond zich meteen boven de eigenlijke Mesolithische laag (laag 20). 
Laag 18 bestond uit een compacte sliblaag, vermengd met grind en neergevallen 
brokstokken. De laag was quasi steriel. 

- Laag 20: bestaat hoofdzakelijk uit een sliblaag, vermengd met grind. Op sommige 
plaatsen was veel archeologisch materiaal aanwezig. 

- Laag 21: beige grindzandlaag met talrijke grote brokstukken. 
- Laag 22: donkergrijze grindzandlaag. 

Vermits deze zone zich in de nabijheid van de helling bevond, kan men aannemen dat de 
verschillende lagen hier niet uit nederzettingsmateriaal bestonden, maar eerder een 
opeenhoping waren van erosie- en dumpingmateriaal. Lagen 20, 21 en 22 waren de enige lagen 
die in deze zone nog enigszins duidelijk zichtbaar waren. Het onderzoek werd gestopt aan laag 
23, die praktisch steriel was. 
 
De achterkant van de grot leverde wel een interessantere stratigrafie op die duidelijk het gevolg 
was van menselijke occupatie. De stratigrafische sequentie in zones L-I/19-20 kan als volgt 
omschreven worden: 

- Laag 20: lichtgekleurde, grijsbruine aslaag met grindpartikels. Rijk aan archeologisch 
materiaal. Hier werden tevens een aantal faunaresten gevonden. 

- Laag 20.1: losse, beige verzameling van neergevallen brokstukmateriaal. Bevat enkele 
culturele resten. 

- Laag 21: 5cm tot 8cm dunne laag, met minder grind en met grote brokstukken bovenaan 
de laag. Quasi steriel. 

- Laag 22: grijs –beige laag bestaande uit klei en grind, met af en toe asrijke vlekken. 
Geen archeologisch materiaal. De laag bevatte wel 2 duidelijke lenzen, waarvan 1 rijk 
was aan vondsten. Het gaat hier mogelijk om een ‘cache’ of inzakking. 
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- Laag 23: geelbruine klei –sliblaag met grindpartikels. Hier werden slechts enkele 
vondsten gedaan, waarschijnlijk afkomstig uit de bovenliggende laag of lenzen.  

Aan de achterzijde van de grot waren verder geen bijkomende lagen zichtbaar. De grotbodem 
bevindt zich hier onmiddellijk onder laag 23, in tegenstelling tot andere delen van de grot, waar 
nog andere onderliggende lagen (laag 24 -26) te onderscheiden waren. 
 

14.2 Datering 
 
De onderzoekers dateerden diverse materialen afkomstig uit verschillende lagen. Dateringen 
afkomstig uit de bodem van laag 18 (Neolithische laag) wijzen op een positionering van het 
materiaal in het Midden –Neolithicum. 
Daarnaast werden 4 AMS –dateringen uitgevoerd op Mesolithische lagen 20, 21, 22 en 22.1. De 
datering van het materiaal afkomstig uit het bovenste gedeelte van laag 20 wijst op een hiaat 
van 3.400 jaar tussen de laatste Mesolithische fase (laag 20) en vroegste Neolithische (laag 18) 
fase. Laag 19 ontbrak in de zone waar de dateringen werden uitgevoerd. Analyse van de 
dateringen van de 4 Mesolithische lagen geeft volgend beeld: 
 

- laag 22.1: Vroeg –Mesolithicum, namelijk tussen 7.933 en 7.602 cal. BC . 
- laag 22: Vroeg –Mesolithicum, namelijk tussen 7.947 en 7.645 cal. BC. 
- laag 21: Vroeg –Mesolithicum, namelijk tussen 7.968 en 7.703 cal. BC. 
- laag 20: Midden –Mesolithicum, namelijk tussen 6.757 en 6.509 cal. BC. 

 
De 3 oudste Mesolithische data zijn statistisch niet van elkaar te onderscheiden en worden 
allemaal gedateerd rond 8.800 BP. Deze dateringen duiden er op dat lagen 22.1, 22 en 21 zeer 
snel na elkaar gevormd werden en dat er een hiaat bestaat van 1.000 jaar met de jongste 
Mesolithische laag. Gezien de gelijklopende dateringen en zeer grote kans dat er migratie 
optrad tussen de onderste lagen, kunnen de oudste Mesolithische niveaus samengebracht 
worden en als geheel vergeleken worden met de jongste Mesolithische laag (laag 20). Het is 
echter zeer moeilijk te geloven dat er gedurende een periode van 1000 jaar geen enkele 
afzetting gebeurde op de site, vermits in de grot constant brokstukken naar beneden vallen. Het 
lijkt dus zeer waarschijnlijk dat het ontbreken van tussenliggende lagen te wijten is aan de 
erosie van de site.  
 

14.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De opgravers kozen ervoor om elke periode volgens een specifieke manier en met een passende 
techniek op te graven. De algemene methode bestond er uit om alle cultuurlagen met de hand 
op te graven, gebruik makende van kleine werktuigen, zoals truwelen en borstels. De 
sedimenten werden vervolgens nat of droog gezeefd. In sommige zones werden fauna- en 
floraresten, evenals pollen verzameld om te onderzoeken. Alle metingen in de grot gebeurden 
ten opzichte van een roostersysteem dat door Léotard werd uitgezet.  
Zoals eerder vermeld, werd tijdens de opgraving een sleuf getrokken in de grot. Deze liep vanaf 
de achterkant van de grot tot aan de helling vooraan. De sleuf liep hierdoor over een lengte van 
8m en had een diepte van bijna 3,5m. De sleuf is over haar volledige lengte 2m breed, behalve 
aan de achterzijde van de grot, waar ze 2,5m bedraagt. In een latere fase werd een bijkomende 
sleuf van 2m getrokken aan de noord –westzijde van de voornaamste sleuf om zo inzakking van 
de lagen te vermijden en om de bovenste lagen beter te analyseren. Vermits de site gekenmerkt 
wordt door een zeer dikke stratigrafie werden de wanden van de opgravingsleuf versterkt met 
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houten platen en metalen roosters om instorting te voorkomen. Dit kon een gedeeltelijke 
instorting op sommige plaatsen echter niet tegenhouden.  
In 1990 werd de bovenkant van de eerste Mesolithische laag (laag 20) bereikt. Lacroix besloot 
om in 1992 een tweede boring uit te voeren (van 1m x 1m) op ongeveer 4m van de achterkant 
van de grot. Hij doorboorde hierbij lagen 20 -25 en ontdekte dat sommige lagen steriel waren 
en andere Mesolithisch en mogelijk Finaal –Paleolithisch materiaal bevatten. De Mesolithische 
lagen werden vervolgens onderzocht in zones van 0,25m². Sommige dikke lagen werden 
onderzocht door middel van 5 tot 8cm diepe spadesteken. Alle in situ teruggevonden 
werktuigen, identificeerbare of grote (> 5cm) dierenresten, evenals kernen en debitagemateriaal 
groter dan 1cm werden driedimensionaal ingetekend volgens het eerder vermelde 
roostersysteem. Andere in situ vondsten werden per 0,25m² of spadesteek verzameld. Alle 
sedimenten werden gezeefd door 5mm mazen en vervolgens nogmaals door zeven met 2,5mm 
mazen. Een deel van het materiaal werd nat gezeefd in de nabijgelegen Maas, de rest werd op 
de site zelf droog gezeefd. Ten slotte zeefde Lacroix in het labo enkele sedimenten gebruik 
makende van 1mm mazen om zo ook de kleinste resten te recupereren. De opgravingen van 
1993 en 1994 toonden aan dat de post –Mesolithische lagen een gemiddelde dikte van ongeveer 
4m hadden. De Mesolithische laag was daarentegen ongeveer 70cm dik en bevond zich vlak 
boven een steriele laag van 2m dikte. Men kon tevens aantonen dat de Mesolithische mens aan 
de achterkant van de site rechtstreeks de grotbodem bewoonde, terwijl de bewoning naar het 
terras toe geconcentreerd was tussen afzettingen. Léotard voerde het onderzoek op de post –
Mesolithische lagen (strata 11-18), terwijl Straus de onderliggende Mesolithische en steriele 
lagen (strata 20-26) onderzocht. Hun onderzoek toonde aan dat op sommige plaatsen, 
voornamelijk naar de achterkant van de grot toe, de Mesolithische niveaus verstoord waren 
door putten en materiaal afkomstig uit de bovenliggende Neolithische laag. 
 

14.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site van l’Abri du Pape is tamelijk klein. De grot kent een maximale breedte van ongeveer 
8m en is op zijn verste punt 5m diep. Het hellende terras in de alkoof, aan de voet van het klif, 
beslaat echter een oppervlak van ongeveer 115m². Het terras, gelegen voor de grot, bevindt zich 
slecht 8,5m boven de Maas. De site bevindt zich hierdoor slechts op zeer kleine afstand van de 
Maas. Het onderzoek wees aan dat de eigenlijke Mesolithische grondoppervlakte slechts 14m² 
besloeg.  
De site wordt tevens gekenmerkt door de aanwezigheid van veel verschillende periodes, gaande 
van het Mesolithicum tot de Middeleeuwen. De eigenlijke Mesolithische bewoning bestond uit 
4 verschillende lagen. De stratigrafie, evenals de datering van de 3 oudste lagen duiden op een 
zeer korte, opeenvolgende bewoning. Mogelijkerwijze bevatte de site oorspronkelijk meer 
lagen. Deze zijn waarschijnlijk door allerlei erosiefenomenen verdwenen. De hiaat tussen 
sommige dateringen wijst hierop.  
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14.5 Het archeologische materiaal39

14.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 31) 

 

 
Laag 20: 
Dit is de rijkste laag uit de opgraving. In totaal werden hier 1958 vondsten aangetroffen. Het 
kleine materiaal afkomstig uit deze laag vertoont slechts weinig cortexrestanten, terwijl dit op 
het grotere materiaal wel aanwezig is. Dit wijst mogelijk op het transport van de grotere 
stukken van een afslagsite naar deze site en het bewerken van kernen waarvan de cortex op een 
andere site reeds verwijderd was te Abri du Pape zelf. Onderzoek toonde tevens aan dat men in 
deze laag betere en meer kwaliteitsvolle silexsoorten gebruikte dan in de onderliggende lagen. 
Het gaat hier meestal om vreemde soorten, afkomstig uit de streek rond Hainaut of het Hesbaye 
Plateau. 
Onder het debitagemateriaal zijn de klingen en microklingen sterk vertegenwoordigd, dit in 
tegenstelling tot de afslagen die minder sterk aanwezig zijn.  
De lithische industrie bestond verder uit 4 kernen, die allemaal negatieven van klingproductie 
vertonen. Daarnaast werden nog 41 brokstukken gevonden, evenals 5 afslagen die het resultaat 
zijn van de vernieuwing van het slagplatform. Er werden tevens 696 chips gevonden.  
 
Laag 21: 
Oorspronkelijk ging men ervan uit dat deze laag steriel was. Tijdens de opgraving kon men 
echter 244 stukken lithisch materiaal recupereren, waarvan slechts 5 werktuigen.  
Kenmerkend voor deze laag, evenals de onderliggende lagen is het beperktere gebruik van 
kwaliteitsvolle silex. De silex die hier gebruikt werd is waarschijnlijk lokaal ontgonnen. 
Ongeveer de helft van het lithisch materiaal bestaat uit microdebitage (materiaal < 1cm). 
Microklingen zijn tevens goed aanwezig in de assemblage (27,6%). Daarnaast werden nog 
verschillende afslagen (20,5%) en enkele klingen (7,1%) aangetroffen.  
Ten slotte werd in deze laag slechts 1 kern teruggevonden. Brokstukken komen ook slechts 
sporadisch voor (7 stuks).  
 
Laag 22: 
Laag 22 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 366 stuks lithisch materiaal, waaronder 8 
werktuigen. Parallel met de jongste laag is de grotere aanwezigheid van kernen ( 5 stuks). 
Ongeveer 28% van de assemblage bestaat uit chips en 29% uit grote afslagen.  
Daarnaast werden nog verschillende klingen (13%) en microklingen (27,5%) teruggevonden.  
 
Lens 22.1: 
In deze lens werd een kern, evenals 15 resten van debitagemateriaal gevonden, waaronder 6 
afslagen, 4 klingen, 3 microklingen en 2 chips. 

                                                 
39 Het materiaal afkomstig uit de tweede boring van Lacroix wordt in de bespreking en tabellen opgenomen, 
vermits duidelijk kon aangetoond worden dat dit materiaal afkomstig was uit de Mesolithische lagen. Het materiaal 
uit de eerste boring wordt echter niet besproken. Deze vondsten konden niet met zekerheid verbonden worden aan 
de Mesolithische occupatie.  
Straus bespreekt in zijn onderzoeksrapport het Mesolithisch materiaal niet in zijn geheel, maar vermeld de 
vondsten per laag. Ik zal deze opdeling houden, daar het een duidelijk beeld geeft van de opvolging in occupatie. 
In de tabellen zal ik het materiaal afkomstig uit lagen 21 -22.1 als geheel bespreken en vergelijken met de vondsten 
afkomstig uit laag 20. De oudste lagen worden namelijk gekenmerkt door een gelijklopende datering en kunnen 
hierdoor samengebracht worden. 
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Lens 22.2: 
Men kon in deze lens een tamelijk grote concentratie lithisch materiaal onderscheiden (141 
stuks). Er werden onder andere 6 kernen, 5 brokstukken en 3 afslagen gevonden, die het gevolg 
zijn van de vernieuwing van het kernplatform. Het merendeel van het materiaal bestond echter 
uit grote afslagen (44%). Daarnaast werden nog chips (21,3%), microklingen (25%) en klingen 
(7,7%) aangetroffen.  
 
Laag 23: 
Deze laag was hoofdzakelijk steriel. Toch werden 53 vondsten ingezameld. Het gaat hierbij 
waarschijnlijk om materiaal dat afkomstig is uit de eerder vermelde lens 22.2 en door verticale 
migratie in laag 23 is terechtgekomen. Het lithisch materiaal bestaat uitsluitend uit 
debitagemateriaal. Er werden geen kernen gevonden. Ongeveer de helft van het materiaal 
bestaat uit chips (40,4%). Daarnaast werden nog microklingen (25%), evenals enkele afslagen 
en klingen opgegraven.  
 
Lagen 24 en 25: 
In laag 24 werd 1 microkling gevonden en in laag 25 werd een deel van een splinter en een 
afslag ingezameld. De onderliggende laag, laag 26, was volledig steriel. Dit duidt erop dat er 
geen pre –Mesolithische occupatie te bespeuren is op de site.  
 
Een typerend verschil tussen laag 20 enerzijds en lagen 21-22.2 anderzijds is het frequenter 
gebruik van vreemde, kwaliteitsvolle steensoorten tijdens de jongste occupatie. Kenmerkend is 
tevens het frequenter voorkomen van verbrandingsporen op materiaal afkomstig uit de oudste 
lagen (16,5%) in vergelijking met de jongste laag (3%).  
Wat de algemene samenstelling van het materiaal betreft zien we een duidelijke overheersing 
van niet -geretoucheerde afslagen (30%) in de oudste lagen in vergelijking met laag 20 (17%). 
Microklingen komen dan weer meer voor in de jongere laag (35%) dan in de oudere lagen 
(24%). Deze verschillen zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een verschillende technologie.  

14.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 32) 
 
Laag 20: 
In laag 20 bevonden zich slechts 31 werktuigen (1,58%). Dit zeer lage percentage toont de 
zeldzaamheid van deze vondsten op de site aan. Eigenaardig is tevens het totaal ontbreken van 
microlieten, kerfresten en afgestompte klingen in de assemblage.  
Eindschrabbers komen echter wel in grote aantallen voor (22%), gaande van eindschrabbers 
gemaakt op afslagen en klingen tot eindschrabbers vervaardigd op kernen of grote brokstukken. 
Men vond tevens 1 boordschrabber terug. 
Artefacten met continue retouches en getande of gekerfde retouches vormen tot 25,8% van het 
totaal aan werktuigen. Indien men de vondst van 4 gekerfde klingen meerekent, komt het totaal 
aan gekerfde of getande artefacten op 38,7%. Ten slotte werd nog 1 atypische bek gevonden, 
evenals 1 boor op een breuk. Het merendeel der werktuigen werd vervaardigd op afslagen (> 
50%). De rest werd vervaardigd op smalle klingen of microklingen (< 2cm lang). 
De afwezigheid van enige vorm van microlieten en de dominantie van schrabbers en gekerfde 
artefacten in deze laag wijst mogelijk op de bewerking van huiden en planten tijdens deze 
periode, ten nadele van de jacht. 
 
Laag 21: 
Hier werden slechts 5 werktuigen gevonden (2,05%), wat weinig is. Onder de werktuigen 
bevond zich 1 getande en gekerfde eindschrabber en 2 continu geretoucheerde artefacten.  
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Laag 22: 
Deze laag bestaat uit 8 werktuigen, waaronder 2 driehoeken, een afgeknotte microkling, een 
afgestompt artefact en 4 continu geretoucheerde artefacten.  
 
Lens 22.1: 
Lens 22.1 bevatte 1 werktuig, namelijk het distale uiteinde van een Tardenoisspits.  
 
Lens 22.2: 
Deze lens bevatte 1 afgestompt artefact, evenals 1 continu geretoucheerd artefact. 
 
Laag 23: 
In deze laag werd 1 werktuig teruggevonden, namelijk een continu geretoucheerd artefact. 
 
Lagen 24 en 25: 
In deze 2 onderste lagen werd geen enkel werktuig gevonden.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat er enige verschillen merkbaar zijn in de 
werktuigensamenstelling tussen de 2 groepen. De jongste laag wordt bijvoorbeeld gekenmerkt 
door een sterke aanwezigheid van eindschrabbers, terwijl die in de oudere lagen compleet 
ontbreken. Opmerkelijk is tevens het overgewicht van klingen en microklingen in de oudste 
lagen, evenals de aanwezigheid van microlieten, die in de jongste laag ontbreken. 
  

14.6 Besluit 
 
Typerend voor de site van Abri du Pape is de aanwezigheid van zeer kleine werktuigen en 
debitage –elementen. Merkwaardig is tevens het ontbreken van microlieten en andere 
bewapeningselementen in de jongste laag. Deze vondsten zijn in de oudere lagen wel aanwezig, 
maar tevens in zeer kleine aantallen. Het gaat hier dus duidelijk om een zeer eenvoudige 
assemblage die slechts een beperkte vorm van bewerking kende.  
Deze site is door de quasi afwezigheid van microlieten en andere werktuigen moeilijk te 
plaatsen binnen een bepaalde groep. Abri du Pape beschikt echter wel over enkele duidelijke 
dateringen, wat bij veel andere, voornamelijk openluchtsites in de regio niet het geval is. 
Dankzij deze dateringen kunnen we toch trachten de site in te passen in een bepaalde traditie. 
Volgens Rozoy40

                                                 
40 ROZOY J.-G. 1978: Les derniers chasseurs. In: Société Archéologique Champenoise, Charleville.  

 kan Abri du Pape vergeleken worden met het Ardeniaan. Deze cultuur kent 
een uitbreiding tot in het oosten van de provincie Luik en tot aan de samenvloeiing van de Maas 
en Semois in de Belgische en Franse Ardennen. De site van Marlemont in het noorden van de 
Champagnestreek is de enige site buiten het kerngebied dat tot deze traditie kan gerekend 
worden. De site van Roche –à –Fépin in de nabijheid van Abri du Pape kan tevens 
toegeschreven worden aan deze traditie en wordt gekenmerkt door de beperkte aanwezigheid 
van microlieten, de dominantie van afslagen, (micro)klingen en boren. Hoewel we hier sterke 
gelijkenissen zien met de site van Abri du Pape blijven vergelijkingen, door de beperkte 
hoeveelheid materiaal dat teruggevonden werd, moeilijk.  
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15 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE FLOBECQ –
POTTELBERG 

 

15.1 Algemene bespreking van de site 

15.1.1 Inleiding 
 
De site Flobecq –Pottelberg werd ontdekt door J. Deconinck (Deconinck J. 1966) en zijn zonen 
in maart 1958. Zij onderzochten het terrein van 1958 tot 1962 en voerden er ook enkele 
opgravingen uit. Het materiaal dat zij tijdens de campagnes ontdekten, werd later heronderzocht 
door A. Gob. De analyses van Gob in verband met het lithisch materiaal zullen hier besproken 
worden (Gob A. 1976). 

15.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De archeologische site bevindt zich bovenop de Pottelberg (provincie Henegouwen), in een 
gebied dat gekenmerkt wordt door talrijke heuvels, bestaande uit Pliocene zandafzettingen. Het 
terrein, waarop de vindplaats gelegen is, loopt lichtjes af naar het zuiden en wordt zowel in het 
zuiden als het oosten afgelijnd door een holle weg. Enkele aardverschuivingen zorgden ervoor 
dat het materiaal, afkomstig van de zandige toplaag van de berg, langs de flanken naar beneden 
schoof en zo tevoorschijn kwam. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de kadastrale gegevens: Flobecq, percelen 
100 x, 100y en 100z (Deconinck J. 1966, 119). 

15.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In het westen van het terrein werd een profiel getrokken, die volgende sequentie vertoont: 
Op deze locatie, evenals op de rest van de Pottelberg, waren verscheidene, opeenvolgende 
Tertiaire zandlagen zichtbaar. Onderaan de zandlagen lag een ijzerhoudende grindlaag. Op 
verscheidene plaatsen tussen de zandlagen in werd tevens een diffuse laag bestaande uit gerolde 
keien of grind aangetroffen. Bovenop de zandlagen bevond zich een 10cm dikke, grijsachtige 
en humusrijke zandlaag. Deze laag was naar beneden toe eveneens afgegrensd door een 
grindlaag. Bovenop dit geheel lag ten slotte een recente, humusrijke laag. 
Het lithisch materiaal werd teruggevonden binnenin de zandlagen, tussen 10cm en 35cm diep. 
Volgens J. Deconinck, die de opgravingen uitvoerde, is de positie binnenin de zandlagen te 
wijten aan enkele recente verstoringen op het terrein. Deconinck vermeldt dat deze verstoringen 
tijdens de opgraving goed zichtbaar waren. Palynologisch onderzoek van A. Munaut bevestigde 
deze verstoringen. 
 

15.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Het materiaal werd ontdekt door J. Deconinck in een kleine, holle weg, lopend door een bebost 
gebied. Het materiaal was oorspronkelijk afkomstig van de top van de Pottelberg, maar werd 
door de erosie van zand en grind meegesleurd langs de helling. 
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Volgend op deze ontdekking voerde Deconinck samen met zijn zonen enkele opgravingen uit. 
De eerste opgraving ging van start in juni 1958. Tijdens dit onderzoek werd snel duidelijk, dat 
het lithisch materiaal zich in een verstoorde Tertiaire zandlaag bevond. Dit vergemakkelijkte 
enigszins de taak van de opgravers, vermits ze geen rekening dienden te houden met de 
stratigrafische sequentie en de exacte positie van de artefacten. Het ontbreken van een 
duidelijke stratigrafie bracht echter enkele andere moeilijkheden met zich mee, waardoor het 
onderzoek tijdelijk gestopt werd. 
Vanaf 1960 werd de opgraving hervat en werd al het lithisch materiaal over een oppervlakte 
van 26m² en tussen de 10cm en 35cm diep ingezameld. 197 artefacten werden ingezameld in 
het erosiepakket. De rest van het materiaal was afkomstig van de top van de berg. Een deel van 
het materiaal bevond zich volgens Deconinck nog steeds in situ. De opgravingen werden 
stopgezet in 1962.  
 

15.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd een terrein van 26m² opgegraven en onderzocht. Deconinck vermeldt dat de 
totale oppervlakte van de concentratie tijdens de opgraving bereikt was. 
 

15.4 Het archeologische materiaal 

15.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 33) 
 
Op de site werd quasi uitsluitend gebruik gemaakt van silex. De gebruikte silex is zeer 
gevarieerd qua kleur en gaat van grijs tot bijna zwart en zelfs tot doorzichtig beige. 
Het merendeel van de artefacten vertoont een patina, terwijl slechts 138 artefacten sporen van 
verbranding vertonen (11,57%). Ten slotte werden ook enkele bewerkte keifragmenten 
aangetroffen.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden op de site slechts 7 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich 3 kernen met 
2 tegengestelde slagrichtingen. Daarnaast werden nog 2 kernen en 1 kernfragment met 1 
slagrichting, evenals 1 kern met steil gedebiteerde boorden aangetroffen. 
Onder het verfrissingmateriaal (14 ex.) bevonden zich voornamelijk kernrandklingen. Er 
werden echter ook 2 kerntabletten en 4 kernflankafslagen aangetroffen. 
De debitage is over het algemeen tamelijk regelmatig. Afslagen zijn eerder beperkt aanwezig 
(40 ex.). Een groot deel van de afslagen vertoont nog cortexrestanten. Eén dikke, corticale 
afslag werd verder gebruikt als klopper. (Micro)klingen zijn iets frequenter (44 ex.). De meeste 
exemplaren zijn tamelijk fijn en beperkt qua grootte en voldoen aan de kenmerken van de 
Coincy –debitagestijl. Onder de (micro)klingen bevonden zich tevens 105 fragmenten. 
Het aantal kerfresten is eerder beperkt. Er werden slechts 5 exemplaren aangetroffen, meer 
bepaald 4 volledige exemplaren en 1 fragment. 
Op de site werden tevens 25 artefacten ingezameld met gebruiksporen.  
Ten slotte werden nog 3 gepolijste afslagen aangetroffen, die mogelijk wijzen op een kleine 
Neolithische aanwezigheid op de site. 
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15.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 34) 
 
Op de site werden in totaal 51 werktuigen ingezameld op een totaal van 1066 Mesolithische 
artefacten. Dit levert een percentage op van 4,78%. 
 
Het aandeel van de gemene werktuigen ligt eerder aan de lage kant. Onder de schrabbers 
bevonden zich slechts 5 exemplaren, meer bepaald 3 schrabbers op afslag, 1 klingschrabber met 
convex geretoucheerd schrabhoofd en 1 boordschrabber, vervaardigd op het distale uiteinde van 
een afslag.  
Het aantal geretoucheerde afslagen is tevens beperkt en omvatte 2 kleine getande afslagen en 2 
geretoucheerde afslagen.  
Onder de geretoucheerde (micro)klingen, bevonden zich slechts 2 geretoucheerde klingen en 1 
afgeknotte kling. 
Het aandeel van de microlieten op de site is duidelijk belangrijker. 
Microklingen met afgestompte boord vormen de belangrijkste groep en omvatten 2 afgeknotte 
microklingen, evenals 9 smalle microklingen met afgestompte boord en 5 microklingen met 
afgestompte boord.  
Verder bevonden zich onder de microlieten 1 ongelijkbenige driehoek, evenals 12 microlieten 
met vlakke retouches, waaronder 5 spitsen met afgeronde basis en vlakke retouches en 3 
fragmenten van spitsen met afgeronde basis en vlakke retouches. Daarnaast werden nog 3 
fragmenten van Maretakspitsen en 1 onbepaald fragment van een microliet met vlakke 
retouches aangetroffen. 
Ten slotte bevonden zich op de site nog 9 onbepaalde werktuigfragmenten 
 

15.5 Besluit 
 
De site Flobecq –Pottelberg wordt gekenmerkt door een lithische industrie, die hoofdzakelijk 
bestaat uit microklingen met afgestompte boord en microlieten met vlakke retouches. Volgens 
de onderzoekers wijst de beperkte hoeveelheid materiaal en de slechts kleine variatie binnen de 
lithische industrie op een extractiekamp.  
Aan de hand van gelijkenissen met andere sites, zoals Helchteren –Sonnisse Heide 2, 
Kruishoutem –Kerkakkers en Gent –Port Arthur (Crombe P. 1996, 413) kan de site gedateerd 
worden in het Midden –Mesolithicum.  
Volgens de opgravers zijn er tevens grote gelijkenissen merkbaar met het Rijngebied, waardoor 
de site mogelijk kan toegeschreven worden aan de RMS/A –cultuur van Gob (Gob A. 1984).  
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16 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
HELCHTEREN –SONNISSE HEIDE 2 

 

16.1 Algemene bespreking van de site 

16.1.1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van enkele oppervlaktevondsten, ontdekt door J. Carolus, werden op de site 
van Helchteren –Sonnisse Heide 2  een reeks opgravingen gestart. De opgravingen brachten de 
aanwezigheid van Mesolithische sporen aan het licht. Op de site werden onder andere enkele 
lithische artefacten, evenals zandsteenbrokken en verbrande organische resten aangetroffen 
(Gendel P.A., Van de Heyning H. & Gijselings G. 1985). 

16.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen in het dorp Helchteren op het Kempense Plateau, op ongeveer 15km ten 
noorden van Hasselt. De eigenlijke vindplaats bevindt zich op een strook heide, gekend als 
“Sonnisse Heide”, in het oosten van het dorp Helchteren. De exacte ligging wordt gegeven door 
de coördinaten: 51°03’36” N.B. en 5°25’32” O.L. 
Het huidige landschap rondom de site wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke 
duinen en depressies, bedekt door dennen en heide. Deze duinen werden gevormd tijdens het 
Tardiglaciaal. De site van Sonnisse Heide 2 is gelegen op dergelijke duin, ongeveer 75m boven 
de zeespiegel en ten westen van een ven dat bekend staat als “Het Stroes”. 

16.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De Tardiglaciale duin waarop de site zich bevindt, is verstoord door allerlei militaire 
activiteiten. Een fuselierskuil nabij de top van de duin heeft namelijk een deel van de lithische 
concentratie vernield. Tevens werden enkele wortelgangen teruggevonden in de sequentie, die 
een invloed gehad hebben op de verspreiding van het materiaal. 
De eigenlijke duin wordt bedekt door een humus –ijzer podzol en bestaat verder nog uit een B2- 
en een A2 –horizont. Onder deze lagen bevond zich nog een uitgeloogde laag, gevormd tijdens 
het Tardiglaciaal.  
Het archeologische materiaal werd verspreid teruggevonden in het bovenste deel van de duin.  
Het merendeel van het materiaal werd gevonden in de B2- en A2 –horizont. Ongeveer 75% van 
de vondsten bevond zich in een verticaal interval van 25cm. Bijna 93% van alle artefacten 
werden gevonden in een interval van 35cm. Refits tonen aan dat het materiaal op sommige 
locaties een verticale verspreiding heeft gekend tot 40cm, wat bijna overeenkomt met de 
volledige archeologische sequentie.  
De verticale verspreiding van het materiaal, evenals de verspreiding van de artefacten 
naargelang hun gewicht en de informatie verkregen via refitting wijst erop dat het 
archeologische materiaal op de site afkomstig is van één enkele occupatiefase. Deze vaststelling 
duidt erop dat de site in een latere fase, net na 8.000 BP, opnieuw is afgedekt door eolische 
sedimenten.  
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16.2 Datering 
 
Op de site werden verschillende houtskoolresten ingezameld. Eén houtskoolmonster, afkomstig 
uit de B2ir –horizont werd gedateerd door middel van een 14C –datering. Het staal leverde een 
datering op van 8.000 ± 110 BP. Dit plaatst de site in het Midden –Mesolithicum. De 
typologische kenmerken van de werktuigen bevestigen dit. 
 

16.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Vanaf 1983 werd door de K.U. Leuven, onder leiding van P.M. Vermeersch, een opgraving 
opgestart op de site. In totaal werd een terrein van 42m² onderzocht en opgegraven tot aan de 
maagdelijke bodem. Het vrijgekomen sediment werd gezeefd, gebruik makende van 4mm 
mazen. Alle materiaal dat zich in situ bevond, waaronder lithische artefacten, zandsteen en 
verbrande organische resten, werd driedimensionaal ingetekend. De positie van materiaal 
afkomstig uit de verstoorde lagen werd niet opgemeten. De verstoorde bodem werd wel nat 
gezeefd om alle artefacten te recupereren.  
 

16.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal kon men, ondanks de verstoringen, 1 concentratie onderscheiden op de site. Deze 
eenheid heeft een ovaalvorm en een maximale artefactendensiteit van 318 vondsten/m². Bijna 
75% van alle artefacten werden gevonden in een straal van 2m rond het centrum van de 
eenheid, wat erop wijst dat de horizontale verspreiding al bij al beperkt is gebleven. 
Zoals eerder vermeld was de site zwaar verstoord. Ongeveer 30% van alle gerecupereerde 
artefacten was afkomstig uit de verstoorde bodem. Het merendeel van de silexvondsten was 
afkomstig uit de verstoorde bodem, terwijl men bijna alle zandsteenresten in situ aantrof. Deze 
zandsteenbrokken vertonen quasi allemaal sporen van verbranding, wat erop wijst dat ze 
waarschijnlijk gebruikt werden voor de aanleg van een haard. Naast de zandsteenfragmenten 
werden verbrande houtskoolresten gevonden, wat de hypothese van een haard nog versterkt. 
 

16.5 Het archeologische materiaal 

16.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 35) 
 
Er werden op de site 3050 vondsten aangetroffen. Iets minder dan 50% van de vondsten werd 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. De rest van de artefacten was vervaardigd uit een bruine 
tot grijze, fijnkorrelige silex. Gelijkaardige silexsoorten werden lokaal teruggevonden langs de 
terrassen van de Maas. Twee artefacten waren vervaardigd uit een silexsoort die normaal niet 
gebruikt werd op de site. Eén afgestompte microkling was vervaardigd uit een blondachtige 
silex en 1 Laat –Neolithische pijlpunt was gemaakt uit een honingachtige silex. Ten slotte 
werden enkele zandsteenfragmenten gevonden, gebruikt voor de aanleg van een haard, en een 
voorwerp uit leisteen dat verschillende lineaire groeven vertoonde. 
 
De lithische industrie van de site kan als volgt omschreven worden: 
Onder de kernen werden 7 volledige kernen en 4 fragmenten aangetroffen. De kernen vertonen 
allen een uitgeput stadium en zijn slechts in kleine mate aanwezig. 
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Verfrissingproducten zijn tevens aanwezig op de site. Er werden 9 kernflankafslagen en 5 
kerntabletten gevonden. Het merendeel van de kernvernieuwingproducten werd vervaardigd uit 
silex, wat wijst op de nood om de onregelmatige silexknollen te bewerken. 
(Micro)klingen en afslagen vormen een zeer belangrijke groep binnen de algemene lithische 
industrie. Samen vormen ze tot meer dan 35% van de totale artefactensamenstelling 
Ten slotte werden op de site nog een heel grote hoeveelheid chips aangetroffen.  

16.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 36) 
 
Op de site konden slechts 81 werktuigen onderscheiden worden op een totaal van 3050 
artefacten. Dit levert een percentage op van 2,69%. 
 
Op een totaal van 81 werktuigen waren 77 microlieten aanwezig. Dit wijst op het grote belang 
van deze categorie werktuigen ten opzichte van de groep van de gemene werktuigen. 
Onder deze laatste categorie bevonden zich 2 schrabbers, 1 steker en 1 geretoucheerde afslag.  
Samen vormen de gemene werktuigen dus slechts 4,94% van het totaal aan werktuigen. 
De microlieten maken daarentegen tot meer dan 95% uit van alle werktuigen. Hieronder 
domineren vooral microklingen met afgestompte boord (68 ex.). Onder deze categorie vindt 
men zowel eenvoudige als afgeknotte exemplaren. Het merendeel van de microklingen met 
afgestompte werd slechts in fragmentarische toestand teruggevonden.  
Onder spitsen komen de Maretakspitsen het frequentst voor. Daarnaast werden nog 2 spitsen 
met geretoucheerde basis, beide Tardenoisspitsen, en 1 spits met gebroken basis aangetroffen.  
Ten slotte werd op de site nog 1 Laat –Neolithische pijlpunt gevonden. 
 

16.6 Besluit 
 
Typerend voor Helchteren –Sonnisse Heide 2 is het grote gebruik van Wommersomkwartsiet. 
Deze steensoort werd gebruikt voor de vervaardiging van 47% van de lithische industrie. Het 
hoge percentage aan Wommersomkwartsiet is volgens de onderzoekers niet te wijten aan de 
afstand tot de herkomstlocatie, maar wel aan de soort activiteiten die uitgevoerd werden. 
Verschillende studies hebben reeds een chronologische en technologische verklaring gegeven 
aan het gebruik en de distributie van Wommersomkwartsiet. Opmerkelijk is dat voornamelijk 
klingen en specifieke soorten spitsen uit dit materiaal vervaardigd werden. Door dit hoge 
percentage aan Wommersomkwartsiet (47%) onderscheid de site van Sonnisse Heide zich 
enigszins van andere Midden –Mesolithische sites, waar het percentage gemiddeld veel lager 
ligt. Enige gelijkenissen kunnen echter wel opgemerkt worden met de site van Brecht –
Moordenaarsven 1. Hoewel Brecht –Moordenaarsven een Laat –Mesolithische site is, zien we 
toch enige parallellen, onder andere in de sterke dominantie van de microlieten. Typerend is 
ook hier het hoge percentage aan Wommersomkwartsiet (77%). Deze dominantie van 
microlieten is volgens de vorsers toe te schrijven aan een gespecialiseerde activiteit op de site, 
gericht naar het vervaardigen, herstellen of vernieuwen van de jachtuitrusting. Refitting en 
microwear analyses gaven bijkomende informatie omtrent de specifieke functie en het gebruik 
van de vindplaats en bevestigen enigszins dit beeld. 
Via refitting kon men aantonen dat een beperkt aantal activiteiten plaatsvonden rondom de 
haard, waaronder het bewerken van kernen en maken en vernieuwen van de wapenuitrusting. 
Microwear –onderzoek duidde aan dat de debitageproducten vaak niet verder gebruikt werden. 
Enkele grote klingen werden gebruikt voor het bewerken van huiden.  
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17 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
KRUISHOUTEM –KERKAKKERS 

 

17.1 Algemene bespreking van de site 

17.1.1 Inleiding 
 
De site van Kruishoutem –Kerkakkers  werd ontdekt door J. Van Wambeke in 1967 tijdens de 
aanleg van een nieuw voetbalveld. Onderzoek door M. Rogge bracht enkele Gallo –Romeinse 
graven, evenals Mesolithische en Neolithische werktuigen aan het licht. Hierop volgend werden 
in 1973 de eerste daadwerkelijke opgravingen uitgevoerd door de Poolse archeoloog Stanislaw 
Czepiec. Tijdens deze campagnes werden in totaal drie sleuven door het terrein getrokken. 
Volgens Czepiec bevatten de sleuven een Neolithische woonstructuur, toebehorend aan de 
Michelsbergcultuur, evenals een Mesolithische concentratie. De accuraatheid van Czepiecs 
onderzoek werd echter in twijfel getrokken. Tijdens de daaropvolgende opgravingcampagnes 
van 1990 en 1993 kon men Czepiecs vervalsingen aantonen. Er waren namelijk geen 
concentraties aanwezig uit de Late Steentijd, op enkele occasionele vondsten na. De 
Mesolithische occupatie op het terrein was wel duidelijk (Crombé P. 1998a). 

17.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
Kruishoutem –Kerkakkers is gelegen in het uiterste zuiden van Zandig Vlaanderen, meer 
bepaald in het waterrijke gebied tussen Leie en Schelde. De site zelf bevindt zich op een licht 
golvende helling en kijkt uit over de vallei van de Molensmeerbeek. De samenstelling van de 
bodem bestaat uit een onderliggende Tertiaire zandlaag, bedekt door een dikke leemzandige 
laag. De nabijgelegen vallei bestaat echter volledig uit een dikke colluviale bodem.  

17.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van de site verschilt naargelang van de topografie van het gebied. 
In de eerste sector kan men volgende gelaagdheid observeren:  

- donkere bruin –grijze zandige ploeglaag. 
- lichte, grijs- bruine, oudere ploeglaag. 
- donkerbruine gevlekte en humusrijke zandlaag. Deze laag vertoont duidelijke tekenen 

van faunaturbatie en moet gedateerd worden tussen de 3e en 10e tot 12e

- losse, geel –grijze zandlaag met daaronder een oranje –bruine discontinue accumulatie 
van klei. Het bovenste gedeelte vertoont vele dierlijke activiteiten. 

 eeuw n.Chr. 

Sector 2 en 3 vertonen een ander beeld. Hier zien we een sterk gecementeerde ijzerhorizont 
onmiddellijk onder de ploeglagen. De gebioturbeerde laag ontbreekt hier quasi volledig. 
 
Doorheen de site kon men op verscheidene plaatsen vage, lichtgrijze verkleuringen bemerken in 
de bodem. Het was telkens in dergelijke verkleuring dat men Mesolithische artefacten 
terugvond. Daarom werden al deze verkleuringen doormidden gesneden om verder te 
onderzoeken. In totaal werden 13 putten ontdekt en geanalyseerd. Ze konden quasi allemaal 
geassocieerd worden met Mesolithische concentraties. Het onderzoek toonde aan dat het hier 
om natuurlijke verstoringen ging, meer bepaald windvallen.  



 119 

Er werd op het terrein tevens een halfcirkelvormige haardkuil ontdekt. Deze werd volledig 
gezeefd (1mm mazen), waarbij enkel een kleine hoeveelheid houtskool werd gevonden. Er 
werden geen andere structuren ontdekt.  
De verticale verspreiding van het materiaal varieert naargelang de windval. De verspreiding 
blijft echter wel beperkt tot de bovenste, losse laag van de boomval. De onderliggende 
gecementeerde horizont is quasi steriel. Het overgrote deel van het materiaal werd verspreid 
tussen de 30cm tot 65cm diep. Onderzoek wees aan dat het materiaal van Kruishoutem zich 
waarschijnlijk in zijn oorspronkelijke positie bevond. Op basis hiervan kan men aannemen dat 
de boomvallen al grotendeels opgevuld waren toen het materiaal werd afgezet.  
De horizontale verspreiding is echter sterk verstoord. Het toenmalige Mesolithische loopniveau 
is namelijk compleet vernield door latere occupatiefasen en door ploegactiviteiten. Volgende 
aspecten konden echter in de onderste lagen nog onderscheiden worden:  
Sector 1 heeft een oppervlak van 750m² en telt 6 kleine artefactconcentraties, met een 
vondstenaantal dat varieert tussen de 36 en 332 stuks. In sector 2 kon men slechts één kleine 
cluster onderscheiden, die slechts 26 vondsten bevatte. De derde sector bevatte enkele zwaar 
beschadigde eenheden, maar daarnaast vond men tevens een grote, dense concentratie die 473 
vondsten bevatte. De windvallen bepaalden in grote mate de afmetingen van de clusters. Voor 
zover men kon zien, vertoonden deze windvallen geen grote verschillen qua typologische 
samenstelling.  
 

17.2 Datering 
 
Op de site werden drie van de eerder vermelde putstructuren geanalyseerd op pollen. Hierbij 
werd enkel organisch materiaal teruggevonden in de bovenste, artefactrijke laag. Het 
pollenspectrum wees op een rijk Atlantisch bos. De pollen konden echter niet verbonden 
worden aan de activiteiten op de site. Waarschijnlijk gaat het hier om een jongere infiltratie. 
Verder werden nog verschillende houtskoolfragmenten gevonden. De fragmenten afkomstig uit 
de boomvallen werden niet geanalyseerd, vermits deze kuilen te sterk verstoord waren. 
Houtskool afkomstig uit de haardkuil werd wel onderzocht. De soortherkomst duidde op een 
situering van het materiaal aan het einde van het Boreaal of het Vroege Atlanticum. Enkele 
hazelnootschelpen werden ook op soortherkomst geanalyseerd. Ze geven geen datering aan. 
Ten slotte werd nog een houtskoolfragment (UtC -2023(1)) en hazelnootschelp (UtC -2023(2)) 
gedateerd gebruik makende van de AMS –methode. De genomen stalen zijn afkomstig uit 
windval W2. De houtskool is afkomstig uit het bovenste deel van de kuil, terwijl de 
hazelnootschelp uit de bodem afkomstig is. De hazelnootschelp leverde een datering in het 
Boreaal op, wat volledig overeenkomt met de typologische samenstelling van het materiaal. Het 
houtskoolfragment leverde een IJzertijd –datering op en is waarschijnlijk intrusief. 
 

17.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Vanaf 1990 werden in totaal 3 opgravingcampagnes op het touw gezet om de site te 
onderzoeken. De eerste campagne, van juli tot september 1990, had als doel de sleuven van 
Czepiec te lokaliseren. Op aangeven van M. Rogge werd op het terrein een proefsleuf 
getrokken. In de zuidoosthoek van deze proefsleuf vond men de restanten van Czepiec’s sleuf 
A terug. Deze sleuf bracht sporen van zowel Mesolithische, Gallo –Romeinse als middeleeuwse 
activiteiten aan het licht. Vervolgens werden in de nabijheid nog twee bijkomende sleuven 
getrokken, waarbij nog een Mesolithische concentratie werd ontdekt. Handboringen brachten 
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ten slotte nog een derde Mesolithische eenheid aan het licht, die de komende jaren verder 
onderzocht werd door middel van drie bijkomende sleuven. 
In totaal werden dus 6 sleuven getrokken door het terrein, waarbij men 1311,5m² bodem 
onderzocht. De toegepaste opgravingtechniek bestond eruit de aarde weg te halen tot men op 
een concentratie stootte. De rest van de bodem werd vervolgens met het truweel verwijderd en 
de vondsten werden allemaal driedimensionaal ingetekend. De verwijderde bodem werd ten 
slotte droog gezeefd, gebruik makende van 5mm mazen.  
 

17.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd een terrein onderzocht van meer dan 1300m². Dit grote oppervlak werd in 
verschillende campagnes opgegraven, waarbij het volledige gebied werd onderverdeeld in 3 
sectoren. Op de site werden tevens 13 windvallen teruggevonden. In 10 van deze eenheden 
werd een Mesolithische concentratie ontdekt.  
De eerste sector leverde 6 artefacteenheden op. In de tweede sector kon men slechts 1 eenheid 
onderscheiden. De derde sector bevatte drie eenheden, waarvan 2 zeer zwaar beschadigd. De 
grootte van deze verschillende eenheden varieerde sterk en was afhankelijk van de grootte en 
vorm van de windvallen waarin de artefactenconcentraties zich bevonden. De meeste eenheden 
waren aan de kleine kant en hadden een lengte tussen 2m30 en 2m60 en een breedte tussen 
1m20 en 2m20. Enkele eenheden hadden daarentegen aanzienlijke dimensies van meer dan 4m 
lengte en 2m50 breedte. Eén enkele concentratie had een lengte van 7m50. Dit is waarschijnlijk 
echter te wijten aan een overlapping van 2 structuren.  
Ten slotte werd nog een haardkuil ontdekt, die waarschijnlijk ouder is dan de occupatie zelf.  
 

17.5 Het archeologische materiaal41

17.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 37) 

 

 
Het gebruik van exotisch materiaal op de site bleef beperkt. Er werden slechts 2 artefacten 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet en 1 artefact uit ftaniet.  
Silex werd het vaakst gebruikt op de site. In totaal werden 3 soorten silex aangewend. De meest 
gebruikte silexsoort (88%) heeft een donkergrijze tot zwarte kleur en grove textuur. Deze silex 
is van goede kwaliteit, maar is waarschijnlijk afkomstig uit een secundaire exploitatiecontext, 
waardoor de precieze herkomst van de materie onduidelijk blijft. Een tweede silexsoort komt 
tevens voor op de site, maar werd in veel mindere mate verwerkt (7% tot 22%). Deze beige tot 
bruine soort heeft een fijne structuur. Cortexrestanten wijzen erop dat de silex waarschijnlijk 
lokaal ontgonnen werd. De locatie gekend als de “Keimolen”, op slechts 750m van de site zou 
een mogelijke herkomstplaats kunnen vormen. Ten slotte werd in enkele gevallen (5% tot 7%) 
gebruik gemaakt van een grove, dondergrijze silex, die waarschijnlijk lokaal ontgonnen werd.  
Verder vertoont de overgrote meerderheid van de artefacten geen enkele vorm van 
beschadiging. Vorstinwerking en patina komen op geen enkel artefact voor. 315 artefacten 
vertonen wel tekenen van verbranding (20%). Cortexresten werden teruggevonden op ongeveer 
20% van het materiaal. 

                                                 
41 Bij de analyse van het materiaal werden alle artefacten uit secundaire contexten achterwege gelaten. Hierdoor 
komt het totaal aan lithisch materiaal neer op 1591 stuks.  
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De samenstelling van het lithisch materiaal op de site ziet er als volgt uit: 
De kernen worden vertegenwoordigd door 21 stuks, wat neerkomt op een percentage van 
1,32% van het totaal aan materiaal. Tien kernen vertonen duidelijke tekenen van 
afslagproductie en zes kernen dragen negatieven van klingfabricatie. De rest van de kernen 
vertoont negatieven van beide producties. De meeste kernen werden praktisch volledig 
‘opgebruikt’ wat wijst op de goede kwaliteit van de silex. Kernen met 1 en 2 tegengestelde 
slagrichtingen worden vertegenwoordigd door respectievelijk 6 en 7 exemplaren. Er werden 
slechts 2 kernen met 2 kruisende slagrichtingen teruggevonden, evenals kernen met 
verschillende slagrichtingen. Er werd bovendien 1 kern ontdekt met centripetale negatieven. 
Ten slotte kwamen nog 2 onbepaalde fragmenten, 1 voorbereide kern en 3 kloppers voor.  
Onder het verfrissingmateriaal zijn vooral de kernrandklingen sterk aanwezig (8 ex.). Daarnaast 
werden nog 1 kerntablet en 3 kernflankafslagen teruggevonden. 
Het onbewerkte debitagemateriaal wordt op haar beurt gedomineerd door volgende 
subcategorieën: afslagen (39%), chips (37%) en klingen (16%). De klingen vertonen over het 
algemeen eerder onregelmatige boorden.  

17.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 38) 
 
In totaal werden 67 werktuigen gevonden op het terrein, wat neerkomt op 4,21% van het totaal 
aan lithisch materiaal.  
 
De schrabbers vormen een belangrijke categorie en worden vertegenwoordigd door 12 stuks, 
wat een percentage oplevert van bijna 18%. Binnen deze groep kon men echter grote variaties 
opmerken. Zo werden 2 dubbelschrabbers teruggevonden, evenals 1 atypisch getande 
eindschrabber, 6 enkelvoudige eindschrabbers gemaakt op afslag en 1 eindschrabber 
vervaardigd op een geretoucheerde afslag.  
De geretoucheerde afslagen worden op hun beurt vertegenwoordigd door 1 afgeknotte afslag en 
3 afslagen met gedeeltelijke, onregelmatige retouches.  
Op de site werd slechts 1 steker teruggevonden, namelijk een dwarssteker.  
In totaal werden tevens 8 geretoucheerde (micro)klingen opgegraven. Vier (micro)klingen 
vertonen een regelmatige retouche aan één of beide zijdes, terwijl 2 (micro)klingen een 
enkelvoudige kerf vertonen en 1 (micro)kling afgebroken werd in deze kerf.  
De microlieten vormen de voornaamste artefactencategorie met 37 stuks en halen daarmee een 
percentage van ongeveer 55%. Deze hoge aantallen zijn te verklaren door de grote fragmentatie 
van de microlieten, waarvan tot 78% beschadiging vertoont.  
Deze groep kan nogmaals onderverdeeld worden in verschillende subcategorieën: 
De spitsen met ongeretoucheerde basis komen weinig voor op de site. Slechts 2 exemplaren 
behoren tot deze categorie, waaronder een spits met schuine afknotting. 
Bij de tweepuntige microlieten kon men slechts een onderdeel van een segment onderscheiden. 
Deze vondst was echter afkomstig uit de ploeglaag en wordt dus niet in de berekening 
opgenomen.  
De microklingen met afgestompte boord vormen de voornaamste subcategorie. Deze groep 
neemt 73% van het totaal aan microlieten voor haar rekening. Binnen deze groep kon men 
volgende werktuigen onderscheiden: smalle (micro)klingen met afgestompte boord (14 ex), 
smalle (micro)klingen met afgestompte boord en afknotting (6 ex), (micro)klingen met 
afgestompte boord (6 ex) en (micro)klingen met afgestompte boord en 2 afknottingen (1 ex). 
De spitsen met geretoucheerde basis (6 ex) vormen tevens een belangrijke groep. Typerend is 
de voorkeur voor een linkse lateralisatie. Typologisch behoren al deze spitsen tot de spitsen met 
dwars geretoucheerde basis.  
Ten slotte kon men onder de microlieten nog 1 Vielle –trapezium onderscheiden. 
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Uiteindelijk werden op de site nog volgende werktuigen aangetroffen: 1 Montbani –kling, 1 
ongedefinieerd werktuig (waarschijnlijk een atypische boordschrabber), 3 geretoucheerde en 
ondefinieerbare fragmenten en ten slotte 27 kleine fragmenten van zandstenen werktuigen.  
 

17.6 Besluit 
 
Op basis van de analyse van de opgegraven eenheden, wordt aangenomen dat de site van 
Kruishoutem –Kerkakkers oorspronkelijk een oppervlak bedroeg van om en bij de 2500m². 
Opmerkelijk voor deze site is de positionering van de Mesolithische concentraties binnen 
windvallen. Verschillende elementen toonden aan dat de occupatie van de site posterieur was 
aan de tree falls. De exacte tijd die verliep tussen de windvallen en de ingebruikname van de 
gronden door de Mesolithische mens is onduidelijk. Onderzoek heeft echter aangetoond dat 
dergelijke tree fall –fenomenen zorgden voor een weelderige ondergroei en consequente 
aantrekking van allerlei fauna. Verschillende elementen wijzen erop dat dergelijk fenomeen van 
ondergroei lange tijd kan voortduren, waardoor de Mesolithische mens waarschijnlijk kon 
genieten van een overvloed aan plantaardig en dierlijk materiaal.  
Men kan mogelijkerwijze de grote variatie binnen de typologische sequentie van de werktuigen 
interpreteren als een gevolg van de grote diversificatie aan bronnen, die een breed spectrum aan 
werktuigen vereiste. Hier zou dus mogelijk een functionele uitleg kunnen geboden worden aan 
de typologische variatie. Verdere analyse zal dit nog moeten uitwijzen. Daarnaast wordt de 
typologische samenstelling van deze site gekenmerkt door de aanwezigheid van smalle 
microklingen met afgestompte boord en spitsen met geretoucheerde basis. Dominantie van deze 
werktuigtypes wijst erop dat de site van Kruishoutem –Kerkakkers meer dan waarschijnlijk een 
onderdeel vormt van de zogenaamde “Sonisse Heide Groep” (Vermeersch P.M. 1984). 
Kenmerkend voor deze groep is de kleine geografische verspreiding die zich beperkt tot het 
gebied gelegen tussen de Noordzee in het westen, de Seine- en Sommevallei in het Zuiden, de 
Rijn in het oosten en de Rijn- en Maasvallei in het noorden. 
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18 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE ZONHOVEN 
–WIJVENHEIDE “BOLDERDAL” 

 

18.1 Algemene bespreking van de site 

18.1.1 Inleiding 
 
De locatie “De Wijvenheide” staat al lang bekend voor haar prehistorische vondsten. In 1936 
ontdekten de Fraters van het Sint Jan Berchmansgesticht te Zonhoven de eerste archeologische 
artefacten op het terrein. Hierop volgend onderzocht Hamal –Nandrin het gebied tussen 1937 en 
1939. Hij trof in deze streek een groot aantal prehistorische sites aan, daterend uit het Laat –
Paleolithicum en het Mesolithicum. De juiste locatie van deze sites is echter niet overgeleverd 
en veel vindplaatsen werden slechts weinig systematisch onderzocht. In 1986 ten slotte werd, 
op aangeven van P. Carolus en M. Welkenhuysen, vroegere medewerkers van Hamal –Nandrin, 
het terrein “Bolderdal” op de Wijvenheide uitgekozen voor systematische prospectie en 
onderzoek (Huyge D. 1987).  

18.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich op de oostelijke grens van de gemeente Zonhoven, in de provincie 
Limburg. De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°58’54” N.B. en 5°18’50” 
O.L. en kadastrale gegevens: perceel Sectie D 66a en gedeeltelijk 66b. 
De eigenlijke vindplaats bevindt zich in de Wijvenheide, een onderdeel van de Lage Kempen, 
en is gelegen tussen de vochtige valleien van de Roosterbeek en de Bolderbergbeek. Het gebied 
rondom de site wordt gekenmerkt door een matig natte tot natte zandbodem en talrijke, recente 
visvijvers. 

18.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Zonhoven –Bolderdal 1: 
Tijdens de opgraving van concentratie ZB1 werd onmiddellijk duidelijk dat een zeer groot deel 
van de eenheid volledig verstoord was. Onder de recente ploeglaag (20cm -25cm) kon men 
namelijk een zeer sterke vergraven zone onderscheiden van ongeveer 20cm tot 25cm dik. 
Binnen deze vergraving waren de verschillende podzol –horizonten volledig vermengd. Onder 
de vergraving was tevens een geel tot groen zandrijk sediment merkbaar, waarop zich een 
grondwater –gleyhorizont ontwikkeld had. Direct onder dit sediment bevond zich het 
Bolderiaanzand. De overgang tussen deze 2 lagen was echter niet duidelijk zichtbaar.  
De vergraving was waarschijnlijk het gevolg van de opgravingen van Hamal –Nandrin aan het 
begin van de 20e

Toch konden op het horizontale verspreidingsplan enkele clusters opgemerkt worden. In 
kwadraten 88 -89

 eeuw. Deze opgravingen hadden de concentratie sterk verstoord en zorgden 
voor de verdwijning van een groot deel van het archeologische materiaal. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het merendeel van het materiaal niet in situ teruggevonden werd.  

 E17 -19S werd een kleine concentratie materiaal aangetroffen. Het feit dat 
hier een cluster ‘in situ vondsten’ aangetroffen werd, is gemakkelijk te verklaren door het feit 
dat de opgravingen van Hamal –Nandrin niet te sterk zijn uitgeweken in deze richting. In 
kwadraat 88-90 E14-15S werd tevens een kleine clustering opgemerkt. Dit is te verklaren door 
de aanwezigheid van een 1,10 m diepe kuil in deze zone. Het gaat hierbij waarschijnlijk om een 
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oude boomval. Ten slotte werd in kwadrant 91E 13S een artefact- en houtskoolrijke kuil 
opgemerkt, evenals in kwadrant 92E10 -11S, waar geen artefacten, maar wel houtskool werd 
ingezameld. 
 
Zonhoven –Bolderdal 2: 
Deze eenheid bevond zich grotendeels op de Bolderdal –zandwegel, waardoor de concentratie 
blootstond aan allerlei invloeden. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot het verlies van een 
deel van het archeologische materiaal. 
Toch werd nog een aanzienlijke hoeveelheid materiaal ingezameld, waarvan het grootste deel 
zich nog in situ bevond, en kon de verticale verspreiding hiervan nog achterhaald worden. Het 
merendeel van het materiaal werd teruggevonden in de A2 –horizont, die in deze zone slechts 
gedeeltelijk bewaard is gebleven, en in de B2h- en B2ir –horizont. De aanwezigheid van een 
grote hoeveelheid materiaal bovenaan de B2ir –horizont wijst erop dat er op deze plaats een 
sterk geconcentreerde ijzeraanrijkingshorizont aanwezig was, die de verticale verspreiding van 
het materiaal inperkte.  
In deze concentratie werden hoofdzakelijk kleine tot zeer kleine artefacten ingezameld. Dit 
wijst er volgens de onderzoekers mogelijk op dat binnen deze zone enkel het restant van een 
prehistorische occupatie is bewaard gebleven en dat het hoofdbestanddeel, dat zich 
waarschijnlijk hoger in het profiel bevond, verloren is gegaan.  
 

18.2 Datering 
 
Op de site werd een houtskoolmonster, afkomstig van de houtskoolrijke concentratie in 
kwadrant 92E10-11S, genomen voor 14C –datering. Het staal leverde een datering op in het 
midden van het Subboreaal, rond 3850 ±85 BP. 
 

18.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Op aangeven van bovenvermelde amateurarcheologen werd in 1986 een prospectiecampagne 
opgestart door de K.U. Leuven. Tijdens dit onderzoek werden op het terrein proefputten 
uitgezet van 1m², met als doel eventuele lithische concentraties te positioneren. In totaal werd 
tijdens deze campagne een terrein van 7500m² onderzocht. Hierbij werden 2 concentraties 
blootgelegd (Zonhoven –Bolderdal 1 en 2). Concentratie ZB1 werd opgegraven over een 
oppervlak van 59m² en is zwaar verstoord. Concentratie ZB2 werd, gezien het feit dat slechts 
een klein gedeelte van het restmateriaal is overgebleven, slechts gedeeltelijk opgegraven. 
 

18.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kon men in totaal 2 eenheden onderscheiden. De eenheid Zonhoven –Bolderdal 1 
werd onderzocht over een oppervlak van ongeveer 59m². In deze concentratie werden in totaal 
1413 artefacten ingezameld. 1128 vondsten of ongeveer 80% van het materiaal was afkomstig 
uit een secundaire context, met name uit de recente bouwvoor of uit de vergraven zone. 
De concentratie Zonhoven –Bolderdal 2 bevond zich grotendeels op een zandwegel, waardoor 
een groot deel van deze eenheid was verstoord. In totaal werden in ZB2 14 putten van 1m² 
onderzocht. Hierbij werden 408 artefacten ingezameld. Een groot deel van het verzamelde 
materiaal in deze eenheid bevond zich nog in situ. Slechts 111 vondsten (of ongeveer 27%) 
waren afkomstig uit de recente ploeglaag.  
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18.5 Het archeologische materiaal 

18.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 39) 
 

 
Zonhoven –Bolderdal 1: 

Op de site werd voor de productie van de artefacten hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (84,8%). 
Daarnaast werd echter nog gebruik gemaakt van een grijs gevlekte, eerder kwaliteitsvolle en 
heterogene vuursteensoort (15,2%). Aanwezige cortexresten wijzen erop dat de vuursteen in 
weinig verweerde en ongerolde toestand werd ingezameld. 
Een groot deel van het materiaal (417 artefacten of 30%) vertoont sporen van vuurinwerking. 
Ten slotte werden op de site nog een twintigtal zandsteenbrokken en kwarstkeien ingezameld, 
waarvan de gefragmenteerde toestand duidelijk wijst op vuurinwerking. 
 
De algemene lithische samenstelling te ZB1 kan als volgt omschreven worden: 
Kernen zijn slechts beperkt aanwezig op de site (6 ex.). Ze werden bijna allemaal, op 1 
exemplaar na, vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Hieronder bevonden zich zowel kernen 
met 1 slagvlak, als kernen met 2 tegengestelde slagvlakken. 
Verfrissingproducten zijn iets talrijker, maar hun aantal blijft ook beperkt (16 ex.). Deze groep 
bestond vooral uit kernranden. Kernflanken en kerntabletten zijn minder frequent. 
De debitage was vooral gericht op de productie van onregelmatige (micro)klingen. Kleine 
debitageproducten zijn heel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. Afslagen, 
(micro)klingen en chips maken samen bijna 97% van het totaal aan materiaal uit. 
 

 
Zonhoven –Bolderdal 2: 

In tegenstelling tot de voorgaande concentratie, werd te ZB2 vooral gebruik gemaakt van silex 
(92,6%). Het betreft een grijze en heterogene silexvariant, die waarschijnlijk in sterk verweerde 
en gerolde toestand werd verzameld. 
Sporen van verbranding zijn merkbaar op 53% van alle artefacten (of 218 vondsten).  
In kwadrant 82E1S werden tevens enkele sterk verbrande zandsteenfragmenten verzameld 
tijdens het zeven. Deze fragmenten behoren mogelijk tot een haard. 
Ten slotte werd op de site nogal gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (7,4%).  
 
De algemene lithische samenstelling te ZB2 kan als volgt omschreven worden: 
Kernen en kernfragmenten ontbreken merkwaardig genoeg volledig binnen de assemblage. De 
aanwezigheid van 4 kernranden duidt echter wel aan dat er op de site gedebiteerd werd. Andere 
artefacten, zoals (micro)klingen, zijn ook slechts in beperkte mate aanwezig (31 ex.). Aflagen 
zijn iets beter vertegenwoordigd (39 ex.). Afslagfragmenten en schilfers zijn, in tegenstelling 
tot alle voorgaande categorieën, zeer sterk vertegenwoordigd. Samen vormen ze meer dan 80% 
van het totaal aan materiaal. Evenals bij ZB1 het geval was, dient men rekening te houden met 
een mogelijke vertekening van de archeologische realiteit. De kans is namelijk reëel dat een 
grote hoeveelheid van het omvangrijker lithisch materiaal verdwenen is, als gevolg van enkele 
oude opgravingen. 
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18.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 40) 
 

 
De samenstelling van de werktuigen in ZB1: 

In totaal werden in concentratie ZB1 1413 artefacten ingezameld, waaronder slechts 22 
werktuigen. Dit levert een percentage op van 1,56% van het totaal aan vondsten. 
 
Hoewel het aantal werktuigen op de site tamelijk beperkt is, zien we toch een grote variatie. 
Onder de gemene werktuigen bevonden zich 3 geretoucheerde afslagen, evenals 1 ruimer. 
Verder werden nog verscheidene geretoucheerde microklingen ingezameld, waaronder 1 
microkling met gedeeltelijk afgestompte boord, 1 exemplaar met afgeknaagde boord, 1 
microkling gebroken boven een kerf, 1 geretoucheerde microkling en 1 microkling met distale 
retouches. 
Onder de microlieten domineerden vooral de microlieten met vlakke retouches. Onder deze 
categorie bevonden zich 2 driehoeken met vlakke retouches, evenals een fragment van een spits 
met vlakke retouches en een onafgewerkte microliet. 
Verder konden onder de microlieten nog 2 spitsen met schuine basis onderscheiden worden, 
evenals 1 fragment van een smalle microkling met afgestompte boord en 1 merkwaardige spits 
met afgestompte boorden, die onder ‘andere microlieten’ geclassificeerd werd.  
Ten slotte werden op de site nog 2 Montbani –klingen ingezameld. 
 

 
De samenstelling van de werktuigen in ZB2: 

Binnen concentratie ZB2 werden slechts 8 werktuigen ingezameld op een totaal van 408 
artefacten. Dit levert een percentage op van 1,96%. 
 
Onder de gemene werktuigen waren 1 kling met schuine afknotting, evenals 1 microkling met 
atypisch afgestompte boord en een gebroken microkling met schuine afknotting aanwezig. 
De categorie van de microlieten werd vertegenwoordigd door 1 dunne spits met schuine 
afknotting, 1 fragment van een smalle microkling met 2 afgestompte boorden en 2 microlieten 
met vlakke retouches. Het gaat hierbij hoogstwaarschijnlijk om Maretakspitsen. Ten slotte werd 
nog 1 verbrande, onbepaalde microliet ingezameld. 
 

18.6 Besluit 
 
Aan de hand van het aanwezige materiaal kan de site, ondanks de zware verstoringen binnen de 
concentraties, gedateerd worden in het Midden –Mesolithicum. De ‘sterke’ aanwezigheid van 
microlieten met vlakke retouches, evenals de afwezigheid van Vroeg –of Laat –Mesolithische 
gidsfossielen, respectievelijk spitsen met niet –geretoucheerde basis en trapezia, wijzen in deze 
richting. 
Hoewel de site duidelijk verstoord werd en weinig garanties biedt omtrent de representativiteit 
van de artefactensamenstelling, is het toch interessant om ze te bespreken. Het aantal Midden –
Mesolithische sites in België is namelijk zeer beperkt. De meeste sites behorend tot deze 
periode werden tevens in tamelijk verstoorde contexten aangetroffen. Het is in het kader van het 
hier gevoerde onderzoek dus wenselijk om ook deze site in de bespreking op te nemen. 
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19 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE BRECHT –
MOORDENAARSVEN 1 

 

19.1 Algemene bespreking van de site42

19.1.1 Inleiding 

 

 
De site Brecht –Moordenaarsven 1 werd, net als BM -2, ontdekt tijdens een veldprospectie door 
J. Hoefnagels en daarna opgegraven door P.M. Vermeersch, R. Lauwers en P. Gendel 
(Vermeersch P.M., Lauwers R. & Gendel P.A. 1992).  

19.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
Brecht –Moordenaarsven 1 bevindt zich op dezelfde locatie als BM -2. 

19.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In tegenstelling tot BM -2 was een groot deel van de site BM -1 verstoord. Op verscheidene 
plaatsen was de bodem tot aan de basis van de A2 –horizont verwijderd. Verschillende bronnen 
vermelden dat de bodem van de podzol aan het begin van de vorige eeuw vaak werd verwijderd 
om voor andere doeleinden te gebruiken. Desondanks kon aangetoond worden dat het meeste 
materiaal geconcentreerd lag in het onderste deel van de A2- horizont en bovenste deel van de 
B –horizonten. Ongeveer 90% van al het materiaal werd gevonden in een interval van 15cm. De 
horizontale verspreiding is veel onduidelijker en werd beïnvloed door erosie –activiteiten. Door 
de talrijke verstoringen kon de uiterste grens van de eenheid niet bepaald worden. Ten slotte 
kon op de site geen enkele duidelijke structuur onderscheiden worden.  
 

19.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De eigenlijke opgraving van de site ging van start in juni 1981. Tijdens deze campagne 
baseerde men zich sterk op de voorafgaande prospectieresultaten. De opgravingen werden 
aangevat nabij het vermoedelijke centrum van de concentratie. Hier werd iedere vierkante 
meter op het terrein opgegraven in lagen van 5cm, waarbij zowel de horizontale, als verticale 
positie van de artefacten werd ingetekend. Het vrijgekomen sediment werd gezeefd (4mm 
mazen) op vondsten. In totaal werd een terrein van 63m² onderzocht en opgegraven.  
 

19.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Door de talrijke verstoringen kon geen precieze informatie verschaft worden omtrent de totale 
omvang van de gehele site en concentratie BM -1. 

                                                 
42 Concentratie BM -1, wordt apart besproken van BM -2. Vermits deze eenheden duidelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn, lijkt het mij beter ze individueel te behandelen. Verscheidene elementen, waaronder de locatie 
en stratigrafie van de concentraties, zijn echter gelijk en zullen dus niet herhaald worden. Voor een preciezere 
omschrijving van deze elementen verwijs ik naar de bespreking van BM -2.  
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19.4 Het archeologische materiaal 

19.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 41) 
 
Op de site werd vooral gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (77,3%). Daarnaast werd 
tevens een kleine hoeveelheid silex aangewend (22,7%). De silex is eerder heterogeen qua 
structuur en heeft meestal een grijze kleur. Cortexrestanten op enkele artefacten wijzen erop dat 
de silex waarschijnlijk afkomstig is van gerolde, tamelijk kwaliteitsvolle knollen, verzameld in 
fluviatiele grindterrassen, in de onmiddellijke nabijheid van de site.  
 
Kernen komen slechts beperkt voor (4 ex.) en omvatten 3 kernen met 1 slagvlak en 1 kern met 
tegengestelde slagvlakken. De aanwezige negatieven wijzen erop dat ze vooral gebruikt werden 
voor de productie van (micro)klingen. Het verfrissingmateriaal is iets beter vertegenwoordigd 
(18 ex.) en wordt gedomineerd door fragmenten van kernrandklingen (12 ex.). Daarnaast 
werden nog 4 kernflankafslagen, 1 kerntablet en 1 volledige kernrandkling aangetroffen. 
(Micro)klingen en afslagen zijn goed vertegenwoordigd. Voor de productie van beide types 
artefacten werd voornamelijk Wommersomkwartsiet gebruikt. De meeste (micro)klingen zijn 
regelmatig en hebben een trapezoïdale doorsnede. Ten slotte werden op de site nog een 
aanzienlijke hoeveelheid brokstukken en chips aangetroffen, evenals 20 kerfresten. 

19.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 42) 
 
Op de site bevonden zich slechts 39 werktuigen. Dit levert een percentage op van 3,35%. 
 
Het aandeel van de gemene werktuigen is heel beperkt. Hieronder bevonden zich slechts 2 
afslagen met een onregelmatige en gedeeltelijke retouche op 1 van beide boorden. Daarnaast 
werd nog 1 microkling aangetroffen met schuine afknotting op het distale uiteinde. 
Microlieten zijn wel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. Ze werden bijna allemaal 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Onder de microlieten bevonden zich voornamelijk 
trapezia (15 ex.). Deze groep wordt gedomineerd door de korte rechthoekige trapezia (10 ex.). 
Verder bevonden zich onder deze categorie echter nog 1 kort ruitvormig trapezium, evenals 3 
Vielle –trapezia en 1 kort asymmetrisch trapezium. Onder de microlieten bevonden zich ten 
slotte nog 2 microklingen met afgestompte boord en 4 onbepaalde microlieten. 
Montbani –(micro)klingen zijn ook goed vertegenwoordigd en zijn ook meestal vervaardigd uit 
Wommersomkwartsiet. Hieronder bevonden zich vooral klingen met 1 gekerfde boord. 
Daarnaast werden nog 3 microklingen en 1 kling gevonden met onregelmatige retouches op 1 
boord, evenals 2 klingen met tegenoverliggende kerven en 1 kling met afgezette kerven. 
 

19.5 Besluit 
 
De site BM -1 wordt gekenmerkt door een gebruik van Wommersomkwartsiet. Deze materie 
werd vooral voor de productie van klingen en trapezia aangewend. Het aandeel van het 
kwartsiet ligt sterk boven het gemiddelde voor de Laat–Mesolithische sites (77,3%). Grote 
hoeveelheden Wommersomkwartsiet werden ook op andere Laat–Mesolithische sites 
aangetroffen, onder andere te Brecht–Thomas Heyveld en Weelde –Paardsdrank. Percentages 
zoals te BM -1 werden echter slechts op 1 andere site vastgesteld, namelijk de Midden–
Mesolithische site Helchteren–Sonnisse Heide 2. Dergelijke voorkeur voor het gebruik van 
Wommersomkwartsiet en de dominantie van trapezia, wijst op een gespecialiseerde functie.  
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20 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE BRECHT –
MOORDENAARSVEN 2 

 

20.1 Algemene bespreking van de site 

20.1.1 Inleiding 
 
De aanwezigheid van Mesolithische sporen te Brecht werd aan het licht gebracht door J. 
Hoefnagels, die tijdens de periode 1976 tot 1981 verscheidene veldprospecties uitvoerde op het 
terrein van Moordenaarsven. Volgend op de ontdekkingen van Hoefnagels en nadat een reeks 
voorafgaande onderzoeken werden uitgevoerd, werd de site opgegraven in de zomer van 1981 
en 1982 door P.M. Vermeersch, met medewerking van R. Lauwers en P. Gendel. Tijdens de 
opgraving kwamen 3 Mesolithische concentraties aan het licht (Vermeersch P.M., Lauwers R. 
& Gendel P.A. 1992). 

20.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Brecht –Moordenaarsven is gelegen in de gemeente Brecht, in het noordwesten van de 
Antwerpse Kempen.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 51°19’57” N. en 04°36’03” E. 
De site bevindt zich op het oosterse uiteinde van een duinenlandschap, behorende tot de Beerse 
Formatie en ligt in het zuidelijk deel van het draineringsysteem van de Maas. Het gebied 
rondom de site wordt gekenmerkt door talloze duinen, bestaande uit mariene kleiafzettingen en 
dekzanden en wordt doorsneden door talrijke depressies. De site bevindt zich bovenop een 
paraboolvormige duin, in de nabijheid van een ven. 

20.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van BM -2 kan als volgt omschreven worden (profiel N29 E76): 

- 26,73 -26,69m: heterogene Ap –horizont met daarbinnen afwisselend lichte en 
donkerbruine, humusrijke vlekken, afkomstig van het graven van putten. 

- 26,69 -26,52: kleine micropodzol bestaande uit: 
⋅ Donkere, humus- en zandrijke A1 –horizont van egale dikte.  
⋅ Lichtgrijze A2 –horizont, bestaande uit los zand en golvend naar beneden toe. 
⋅ Donkergrijze, humusrijke Bh –horizont, met onregelmatige aflijning. 

- 26,52 -26,36m: alluviale horizont van een vroegere podzol, bestaande uit een lichtgrijze, 
losse zandlaag, met daarin ronde en ovaalvormige perforaties of putten, opgevuld met 
witachtig zand.  

- 26,36 -26,09m: donkere, humusrijke horizont, bestaande uit: 
⋅ Rh –horizont: sterk gelaagde, humusrijke lagen met daartussen wortels. Aan de 

basis van deze laag bevinden zich tevens talrijke wortels.  
⋅ Bhir –horizont: harde, bruine zandlaag met duidelijke begrenzing naar boven toe 

en diffuus afgelijnd naar beneden. 
- 26,09 -25,88m: homogene, gelig tot grijze, losse zandlaag met daarin humus –vezels. 

Deze horizont is gehomogeniseerd door allerlei biologische activiteiten, vóór de 
afzetting van de podzol. 
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- 25,88 -25,53m: gelige zandlaag met daartussen 5 brede, parallelle humusrijke 
vezellagen. In de bovenste 10cm is de lamélering niet duidelijk. Daaronder is de 
verdeling in lagen beter zichtbaar. Binnenin deze laag bevinden zich verticale 
perforaties, die opgevuld zijn met los, grijsachtig zand, afkomstig van de bovenliggende 
horizont. De verticale verstoringen zijn waarschijnlijk afkomstig van fossiele 
wortelgangen. 

- 25,53 -25,13m: gele zandlaag, waarin de horizontale verdeling van de lagen goed 
bewaard is gebleven. Naar beneden toe zijn ijzeroxidaties merkbaar. Dit is mogelijk te 
wijten aan de schommelingen van het grondwaterniveau.  

- Hieronder bevonden zich nog 3 horizonten. Deze horizonten vormen duidelijk het 
overblijfsel van een natte bosbodem.  

 
Verscheidene elementen wijzen er op dat op het terrein de bovenste zode werd afgehaald, 
waardoor een deel van de podzol verwijderd is. Toch kon men de verticale verspreiding op de 
site nog goed achterhalen. Het merendeel van het materiaal werd teruggevonden in een 15cm 
interval. De verspreiding kon echter oplopen tot 35cm. De algemene verticale verspreiding 
wijst op slechts 1 artefactrijke horizont. Toch zijn enige verschillen merkbaar. In het noorden 
liggen de artefacten voornamelijk geconcentreerd in de B2 –horizont, terwijl ze in het zuiden 
zich eerder in de A2 –horizont bevinden. Tussenin is er een geleidelijke overgang merkbaar.  
 
Brecht –M 2 bestond uit 1 duidelijke, ovaalvormige concentratie. Deze eenheid is zowel in het 
noorden als in het zuiden verstoord. De rest van de concentratie is onaangeroerd gebleven.  
Aan de rand van de concentratie werden 9 structuren aangetroffen. Het betreft kleine vlekken of 
verkleuringen in de bodem. Deze verkleuringen kunnen opgedeeld worden in 2 groepen. Het 
eerste type structuur bestaat uit putten (I, VIII, III, VII), die opgevuld werden met houtskool. 
Deze komvormige structuren zijn goed afgelijnd ten opzichte van de omliggende boden en zijn 
meestal tussen 10cm en 15cm diep.  
Daarnaast werden ook vlakke houtskoolconcentraties (II, IV, V, VI, IX) aangetroffen. Deze 
concentraties zijn eerder zwak afgelijnd en vertonen een minder duidelijke verkleuring. Ze 
reiken vaak niet dieper dan 3cm tot 4cm. 
 

20.2 Datering 
 
Op de site werden verscheidene monsters genomen, afkomstig van de podzol en het ven, voor 
palynologisch onderzoek. Hoewel de stalen interessante informatie opleverden over de evolutie 
van het landschap in het gebied, konden de pollen niet gelinkt worden aan de occupatie en 
kunnen ze dus ook geen indicatie geven omtrent de datering van de site. 
Er werden echter ook 6 houtskoolstalen genomen voor 14C –datering. Alle stalen, op één na, 
waren afkomstig van een bepaalde structuur. De eerste drie stalen waren afkomstig van de A2 –
horizont. De overige stalen werden genomen in de B2ir –horizont. 

- Structuur VIII: 6070 ± 120 BP 
- Structuur I: 6270 ± 120 BP 
- Verspreid monster: 6320 ± 120 BP 
- Structuur VII: 6530 ± 60 BP 
- Structuur III: 7990 ± 110 BP 
- Structuur IV: 8650 ± 45 BP 
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20.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de prospecties en oppervlakte –inzamelingen werd duidelijk dat er op de site 3 aparte 
concentraties aanwezig waren. Bovendien was in de directe nabijheid van de site een andere, 
Laat –Mesolithische vindplaats aangetroffen, meer bepaald Brecht –Thomas Heyveld. 
Het onderzoek op de site van Moordenaarsven ging van start in 1980. Tijdens het voorafgaand 
onderzoek werden 20 testputten van 1m op 1m uitgezet. De prospectie toonde aan dat een groot 
deel van het materiaal zich nog steeds in situ bevond. Hierop volgend gingen de eigenlijke 
opgravingen van BM -2 van start in juli 1981. Tijdens de opgravingen werd een terrein van 
172m² onderzocht.  
 

20.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De concentratie van Brecht –Moordenaarsven 2 bedroeg ongeveer 12m op 7,5m, was noord –
zuid georiënteerd en had een ovaalvormige aflijning. Deze eenheid was in het noorden 
enigszins verstoord door de aanleg van een autosnelweg. De zuidelijke grens van de 
concentratie werd tevens verstoord door winderosie en trampling. In totaal werden in deze 
eenheid meer dan 24.000 artefacten ingezameld, waarvan een groot deel zich nog steeds in situ 
bevond. De artefacten uit silex werden verspreid teruggevonden over de volledige site. 
Vondsten vervaardigd in Wommersomkwartsiet werden echter enigszins geconcentreerd 
aangetroffen langs de noordelijke en zuidoostelijke grens van de eenheid. 
 

20.5 Het archeologische materiaal 

20.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 43) 
 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex (88,87%) en Wommersomkwartsiet 
(11, 09%). De gebruikte silex is zeer heterogeen van kleur en structuur en is eerder van 
inferieure kwaliteit. Aan de hand van cortexresten op sommige artefacten, kan er aangetoond 
worden dat er vooral gebruik gemaakt werd van kleine, onregelmatige knollen. Deze knollen 
zijn waarschijnlijk afkomstig van de fluviatiele grindterrassen, in de nabijheid van de site. In 
enkele beperkte gevallen werd ook ftaniet (0,02%) en glimmerzandsteen (0,02%) gebruikt.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden 203 kernen ingezameld. Ze vertonen bijna allemaal een uitgeput stadium. 
Kernen met 1 slagrichting domineren duidelijk (64 ex.). Daarnaast werden echter nog enkele 
kernen met 2 kruisende (28 ex.) en 2 tegengestelde (22 ex.) slagrichtingen aangetroffen. 
Daarbovenop werden nog 10 kernen met meerdere slagrichtingen, evenals 26 onregelmatige 
kernen en 53 niet determineerbare kernfragmenten ingezameld. 
De verfrissingproducten zijn ook goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (165 ex.) en 
worden gedomineerd door de kernrandklingen (117 ex.). Verder bevonden zich onder het 
verfrissingmateriaal nog 24 kerntabletten en 24 kernflankafslagen. Een deel van de 
verfrissingproducten werd tevens herbewerkt tot werktuig. 
De debitage was voornamelijk gericht op de productie van klingen en microklingen. 
Verscheidene (micro)klingen vertonen een eerder onregelmatige debitage. Op de site werd 
echter ook een aanzienlijke hoeveelheid (micro)klingen aangetroffen, vooral (micro)klingen 
vervaardigd uit Wommersomkwartsiet, die wel regelmatig waren bewerkt.  
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De afslagen zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd. De meeste afslagen zijn klein en 
overschrijden de 2cm niet. Er werd tevens een grote hoeveelheid chips aangetroffen. 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken, evenals 117 kerfresten, 7 
afslagen van kerfresten, 12 gewone stekerafslagen en 2 kloppers ingezameld. 

20.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 44 -46) 
 
In totaal werden op de site 24.185 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 850 
werktuigen. Dit levert een percentage op van 3,51%.  
 
Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd (108 ex of 12,71%). Deze categorie was zeer 
gevarieerd en omvatte 5 lange klingschrabbers, evenals 1 gebroken afslagschrabber, 11 
eenvoudige afslagschrabbers en 8 geretoucheerde afslagschrabbers. De duimnagelschrabbers 
vormden echter de belangrijkste groep (65 ex.). Daarnaast werden nog 2 getande 
eindschrabbers ingezameld en 16 andere eindschrabbers op afslag43

De geretoucheerde afslagen zijn ook heel goed vertegenwoordigd (118 ex.). Hieronder 
bevonden zich voornamelijk dunne geretoucheerde afslagen (99 ex.). Verder bevonden zich 
onder deze categorie nog 5 dunne getande afslagen, evenals 2 dikke en 4 dunne afgeknotte 
afslagen en ten slotte nog 8 dikke geretoucheerde afslagen. 

. 

Bekken, boren en stekers zijn slechts beperkt aanwezig. Er werden slechts 5 boren ingezameld. 
Daarnaast werden nog 15 bekken, evenals 2 tweeslagstekers en 2 afgeknotte stekers 
aangetroffen. Eén van de afgeknotte stekers valt op door zijn grote afmetingen. 
Het aandeel van de geretoucheerde klingen is ook eerder beperkt (30ex.). Onder deze categorie 
bevonden zich 3 klingen met rechte en 8 klingen met schuine afknotting, evenals 1 mes met 
afgestompte rug en 18 klingen met continue retouches. 
De geretoucheerde microklingen vormen een tamelijk belangrijke groep (60 ex.). Deze 
categorie werktuigen is zeer gevarieerd qua afwerking en omvatte 2 atypisch en 3 gedeeltelijk 
afgestompte microklingen, evenals 2 afgestompte microklingen met een bult en 1 gebogen 
afgestompte microkling. Daarnaast werden nog 10 gedeeltelijk geretoucheerde microklingen 
aangetroffen. Hieronder bevonden zich exemplaren met regelmatige retouches op 1 of beide 
boorden. Verder bevonden zich onder deze categorie nog 1 exemplaar met Ouchtata –retouche, 
3 exemplaren met 1 kerf, evenals 2 exemplaren gebroken boven en 5 gebroken in een kerf. Ten 
slotte bevonden zich onder de geretoucheerde microklingen nog 28 afgeknotte exemplaren. 
Onder de gemene werktuigen bevonden zich ten slotte nog 6 geschubde werktuigen of pièces 
esquillées, evenals 2 gemene werktuigen, die niet nader gedefinieerd konden worden. 
De microlieten vormen echter duidelijk de belangrijkste werktuigencategorie op de site. Spitsen 
met niet –geretoucheerde basis vormen een belangrijke groep (67 ex.) en omvatten 19 schuin 
afgeknotte spitsen, 20 korte spitsen, 19 spitsen met één afgestompte boord en 9 spitsen met 2 
afgestompte boorden. 
Het aandeel van de tweepuntige microlieten was eerder beperkt. Er werden slechts 3 
exemplaren aangetroffen, meer bepaald 2 segmenten en 1 atypisch segment. 
Microklingen met afgestompte boord vormen de belangrijkste groep microlieten (174 ex.). 
Hieronder bevonden zich 14 smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 75 
fragmenten en 22 smalle microklingen met afgestompte boord en afknotting. Daarnaast werden 
nog 26 microklingen met afgestompte boord en afknotting, 34 fragmenten van microklingen 
met afgestompte boord en 3 ongelijkbenige microklingen met afgestompte boord aangetroffen. 

                                                 
43 Onder deze categorie worden gerekend: eindschrabbers gemaakt op uitgeputte kernen of verfrissingproducten, 
dubbele eindschrabbers en fragmenten van eindschrabbers. 
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De driehoeken zijn minder sterk vertegenwoordigd (30 ex.). Toch bevonden zich onder deze 
categorie 21 ongelijkbenige driehoeken, evenals 2 afgeknotte ongelijkbenige exemplaren, 4 
ongelijkbenige driehoeken met kleine concave afknotting en 3 gelijkbenige exemplaren. 
Onder de microlieten met vlakke retouches bevonden zich in totaal 23 exemplaren, meer 
bepaald 4 Maretakspitsen, 8 microlieten met vlakke retouches, 9 spitsen met afgeronde basis en 
2 met schuine basis en met vlakke retouches.  
Spitsen met geretoucheerde basis zijn ook slechts in beperkte mate aanwezig (8 ex.). Hieronder 
bevonden zich 1 korte driehoekige spits, evenals 4 korte, spitsboogvormige spitsen, 2 
Tardenoisspitsen en 1 lange, driehoekige spits met concave afknotting.  
De trapezia vormen ten slotte de derde belangrijkste groep microlieten op de site (57 ex.). 
Vooral de lange ruitvormige of rhombische trapezia zijn sterk aanwezig (23 ex.). Daarnaast 
werden echter ook nog 7 korte ruitvormige trapezia, evenals 12 korte rechthoekige trapezia en 2 
Vielle –trapezia aangetroffen, evenals 5 symmetrische en 8 asymmetrische exemplaren. 
Ongeveer de helft van alle trapezia werden vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Ten slotte 
bevonden zich onder de microlieten nog 54 onbepaalde exemplaren. 
De Montbani –klingen worden vertegenwoordigd door 83 exemplaren. Deze categorie is zeer 
gevarieerd en omvat 2 klingen en microklingen met meerdere inkepingen op 1 boord, evenals 
20 klingen en 21 microklingen met onregelmatige retouches op 1 boord. Daarnaast werden nog 
3 klingen en 1 microkling met tegenoverliggende inkepingen, 10 klingen en 12 microklingen 
met tegenoverliggende retouches en ten slotte nog 10 klingen en 2 microklingen met afgezette 
retouches onderscheiden.  
 

20.6 Besluit 
 
De microlithische assemblage te BM -2 is opmerkelijk. Verscheidene microlieten wijzen op een 
vroege datering, terwijl andere duiden op een late datering. We hebben dus te maken met een 
locatie, die door de prehistorische mens minimum twee maal bezocht is. Dit kan mogelijk 
verklaard worden door de aanwezigheid van een andere Mesolithische site, namelijk Brecht –
Thomas Heyveld, in de onmiddellijke nabijheid van BM -2. De site van B –TH valt duidelijk te 
situeren binnen het Laat –Mesolithicum en kan volgens de onderzoekers als tamelijk homogeen 
beschouwd worden. Het materiaal van B –TH vertoont tevens grote gelijkenissen met de Laat –
Mesolithische component van BM -2. In de hoop de 2 diachrone assemblages van elkaar te 
kunnen onderscheiden, werkten de onderzoekers een hypothese uit, waarbij ze aannamen dat 
BM -2 twee maal bezocht werd, één maal door de Laat –Mesolithische mens van B –TH en één 
maal door een oudere groepering. Door het materiaal dat gelijkenissen vertoont met dat van B –
TH te isoleren hoopten ze de oudere, Vroeg –Mesolithische component te kunnen 
onderscheiden en zo 2 aparte, homogene assemblages te creëren. Indien de Laat –Mesolithische 
component onderscheiden wordt te BM -2, vallen onmiddellijk de sterke gelijkenissen op met B 
–TH. Er zijn echter ook enige verschillen merkbaar, onder andere in de samenstelling van de 
trapezia. Op basis hiervan zou men kunnen aannemen dat BM -2 iets jonger is dan B -TH en 
eerder aanleunt bij Opglabeek –Ruiterskuil. De verspreiding van het materiaal te BM -2, 
evenals de 14C –dateringen bevestigen enigszins de positionering van de site. Aan de hand van 
al deze elementen dateren de onderzoekers de Late BM -2 occupatie tussen 6.400 en 6.200 BP. 
Op basis van wat na onttrekking van de Laat –Mesolithische component overblijft, wordt de 
Vroeg –Mesolithische site gecreëerd, waarbij de microklingen met afgestompte boord sterk 
domineren en het percentage aan Wommersomkwartsiet rond de 5% schommelt. Aan de hand 
van het aanwezige materiaal en de 14C –datering kan de vroege BM -2 site mogelijk verbonden 
worden met Helchteren –Sonnisse Heide 2 en gedateerd worden rond 8.000 BP. 



 134 

21 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE BRECHT –
THOMAS HEYVELD 

 

21.1 Algemene bespreking van de site 

21.1.1 Inleiding 
 
J. Hoefnagels voerde jarenlang prospecties uit rondom het dorp Brecht. Tijdens een 
veldprospectie op het terrein “Thomas Heyveld” ontdekte hij een aanzienlijke hoeveelheid 
Mesolithisch materiaal aan de oppervlakte. Volgend op deze ontdekking werd in 1980 een 
opgraving opgestart door de K.U. Leuven (Lauwers R. & Vermeersch P.M. 1982c).  

21.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Brecht –Thomas Heyveld is gelegen in de gemeente Brecht, in het noordelijke 
deel van de Antwerpse Kempen. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 51°20’03” N.B. en 04°36’11” O.L. 
Hoewel de morfologie van het landschap volledig aangetast is door talrijke ploegactiviteiten, 
kunnen we in het gebied nog een lichte ophoging bemerken. De site zelf bevond zich op een 
zandige opheffing, in de nabijheid van een grote depressie, die opgevuld werd met veen.  

21.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
In de onderzochte zone waren de bovenste horizonten sterk verstoord. Het bovenste gedeelte 
van de oorspronkelijke podzol was zelfs volledig afgeknot door het ploegen. Op sommige 
plaatsen was de B2ir –horizont bewaard gebleven. In de meeste gevallen bevond de bruingele, 
zandrijke C –horizont zich onmiddellijk onder de ploeglaag.  
 
Om de relatie tussen de duin en de nabijgelegen depressie te onderzoeken, werden verscheidene 
boringen uitgevoerd op het terrein.  
De stratigrafie van de duin (boringen I en IV) ziet er als volgt uit: 

- 0 -40cm: ploeglaag 
- 40 -80cm: bruingele zandlaag van de C –horizont. In het bovenste deel van de laag is 

een kleine ijzerverrijking merkbaar. Deze laag behoort waarschijnlijk tot de Beerse 
Formatie. 

- 80 -100cm: slibachtige dekzandlaag. Aan de basis van deze laag is een dunne laag met 
keien merkbaar. 

- 100 - ?cm: lichtgrijze, zand- en leemrijke laag met kleiverrijkingen. Deze laag wordt 
geïnterpreteerd als een geërodeerde Kempense kleilaag. 

 
De stratigrafie van de depressie (boringen II en III) bestaat uit volgende elementen: 

- 0 -35cm: veen- en humusrijke zandlaag. 
- 35 -45cm: homogeen bruine dekzanden. Deze laag bestaat in feite uit de B2 –horizont 

van de natte podzolbodem.  
- 45 -60cm: grove zandlagen met kleine keien. 
- 60 - ?cm: kleiachtige, lichtgrijze zandleemlaag. 
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Op basis van de stratigrafie wordt duidelijk dat de site zich op een verhoging van Tardiglaciale 
of Holocene duinzanden bevond. Op deze duinzanden ontwikkelde zich een humus- en 
ijzerrijke podzol. De depressie werd pas veenrijk na de bodemvorming.  
Het merendeel van het lithisch materiaal werd verzameld in de bovenste, verstoorde lagen en in 
2 concentraties, die reeds door Hoefnagels onderscheiden waren. In deze concentraties kon een 
zeer kleine hoeveelheid materiaal in situ verzameld worden, meer bepaald uit het bovenste 
gedeelte van de C –horizont. Hoewel de bodem op de site zwaar verstoord was en er geen 
structurele aspecten bewaard zijn gebleven, gaan de onderzoekers ervan uit dat de 2 
concentraties wel degelijk te linken zijn aan de Mesolithische occupatie. Deze concentraties 
bevonden zich op ongeveer 20m afstand van elkaar en konden, als gevolg van de talrijke 
bodemverstoringen niet meer exact afgelijnd worden. Hoewel de precieze omvang van deze 
eenheden niet kon achterhaald worden, was het wel duidelijk dat de noordelijke concentratie 
veel groter was en meer artefacten bevatte.  
 

21.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de periode 1976 -1981 verzamelde J. Hoefnagels een aanzienlijke hoeveelheid 
oppervlaktemateriaal te Brecht –Thomas Heyveld. Het merendeel van dit materiaal was 
afkomstig van 2 oppervlakteconcentraties. Hoefnagels bracht echter het materiaal uit de 2 
eenheden en de rest van het meer verdeelde oppervlaktemateriaal samen, waardoor het 
tegenwoordig niet meer mogelijk is de precieze herkomst van de vondsten te bepalen. Volgend 
op deze ontdekkingen werd van juli tot september 1980 een opgraving uitgevoerd door de K.U. 
Leuven. Voordat de eigenlijke opgraving werd aangevat, werden eerst testputten van 1m op 2m 
uitgezet op de site om eventuele in situ vondsten te lokaliseren. Vervolgens werd het terrein met 
de schop opgegraven over een oppervlak van 100m². Het merendeel van de sedimenten werd 
gezeefd door middel van 4mm mazen.  
 

21.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Zoals hierboven vermeld, werd de site over een totaal oppervlak van 100m² opgegraven. 
Ondanks de zware verstoring van de bodem, veroorzaakt door aanhoudende ploegactiviteiten, 
konden 2 concentraties onderscheiden worden, op 20m van elkaar. Hoewel de omvang van de 
eenheden niet kon achterhaald worden, was het wel duidelijk dat de noordelijke concentratie 
veel grote was dan de zuidelijke eenheid en tevens de meeste vondsten opleverde. 
 
Op de site werden ook enkele beenfragmenten en scherven aangetroffen in de C –horizont. De 
beenfragmenten bevonden zich over een oppervlak van enkele vierkante meters in de 
noordelijke concentratie. De scherven werden echter over een zeer klein oppervlak 
teruggevonden in de zuidelijke eenheid. Deze scherven bevonden zich in de onverstoorde C –
horizont. Er werd geen lithisch materiaal aangetroffen in de nabijheid van het aardewerk. 
Rondom de scherven werd tevens een grote hoeveelheid houtskool gevonden. Analyse van de 
scherven toonde aan dat ze allen behoorden tot een eivormige kom, daterend uit de IJzertijd.  
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21.4 Het archeologische materiaal 

21.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal44

 
 (zie bijlage, p. 47) 

Silex en Wommersomkwartsiet (20%) zijn de frequentst gebruikte materiaalsoorten.  
Ftaniet en zandsteen werden slechts sporadisch gebruikt.  
Ongeveer 90% van alle kernen met cortexresten werden vervaardigd uit gerolde knollen. Alle 
andere kernen werden gemaakt uit verse knollen. De gerolde silexknollen werden 
waarschijnlijk lokaal ontgonnen, meer bepaald in de nabijgelegen fluviatiele grindterrassen. De 
oorsprong van de verse silexknollen is echter minder duidelijk. De dichtstbijzijnde 
herkomstlocatie bevindt zich in de regio rond Maastricht, op ongeveer 90km van de site. 
Vermits er geen debitage –afval gevonden werd uit ftaniet of zandsteen, gaan de onderzoekers 
ervan uit dat deze artefacten afgewerkt zijn binnengebracht op de site.  
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
De aanwezige kernen zijn meestal klein en onregelmatig. Het merendeel van de kernen op de 
site vertoont tevens een uitgeput stadium. Kernen met 1 slagvlak komen het vaakst voor. 
Kernen met 2 tegengestelde of kruisende slagrichtingen zijn minder frequent. Ten slotte werden 
nog 2 discoïdale en een aanzienlijk aantal onregelmatige kernen gevonden.  
Verfrissingproducten worden vertegenwoordigd door 12 exemplaren. Onder deze groep 
domineren de kernrandklingen, gevolgd door kernflankafslagen. Kerntabletten zijn zeldzaam.  
De debitage is vooral gericht op de productie van microklingen. Klingen en microklingen 
vertegenwoordigen 23,8% van de totale lithische industrie. Het merendeel van de 
(micro)klingen vertoont regelmatige, parallelle boorden. Afslagen en fragmenten van afslagen 
zijn iets frequenter aanwezig. Ze vormen samen ongeveer 29,2% van de totale assemblage. 
Kerfresten worden vertegenwoordigd door 141 exemplaren (4,7%). Het merendeel van de 
kerfresten vertoont een linkse lateralisatie en werd vervaardigd op regelmatige klingen. 
Het eerder lage percentage aan chips, in vergelijking met vele andere sites in de bespreking, is 
waarschijnlijk te wijten aan de opgravingtechniek.  
Brokstukken vormen ten slotte ongeveer 1,9% van de volledige industrie. 

21.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen45

 
 (zie bijlage, p. 48 -49) 

Werktuigen vormen een zeer belangrijke groep vondsten. Op de in totaal 2982 verzamelde 
artefacten op de site konden 309 werktuigen46

 

 onderscheiden worden. Dit levert een 
percentrage op van ongeveer 10,36%. Voor de vervaardiging van werktuigen werd zowel silex 
(71,94%) als Wommersomkwartsiet (28,06%) gebruikt. Merkwaardig is het preferentiële 
gebruik van Wommersomkwartsiet voor de productie van trapezia en Montbani –klingen.  

Schrabbers zijn slecht vertegenwoordigd (5,9%). Het merendeel van de eindschrabbers werd 
vervaardigd op afslagen. Slechts 3 exemplaren waren gemaakt op klingen. De eindschrabbers 
op kling zijn eerder klein. Onder de categorie ‘diverse schrabbers’ werd 1 spitsboogschrabber 
gerekend. Verder werden ook 3 eindschrabbers gevonden, die vervaardigd waren op een 

                                                 
44 De oppervlaktevondsten en opgegraven artefacten werden door de opgravers samengebracht.  
45 Vermits het merendeel van de vondsten verzameld werd in de bovenste verstoorde lagen, werd besloten om de 
artefacten met gebruiksretouches niet in de grafieken op te nemen. Er is namelijk een te grote kans dat de 
‘gebruiksporen’ op de werktuigen veroorzaakt zijn door de recente ploegactiviteiten. 
46 Er bevinden zich 301 werktuigen op de site, 309 indien men de artefacten met gebruiksretouche meerekent. 
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uitgeputte kern. Ten slotte werden nog 2 gebroken duimnagelschrabbers, evenals 1 getande 
schrabber, vervaardigd op een dikke afslag, en 1 boordschrabber gevonden.  
Boren en stekers ontbreken volledig. Binnen de assemblage bevond zich tevens geen enkele 
stekerafslag, die erop zou kunnen wijzen dat deze werktuigen toch vervaardigd werden.  
Geretoucheerde afslagen komen wel voor (11,6%). Onder deze categorie bevonden zich 
verscheidene dunne en dikke getande, afgeknotte en geretoucheerde afslagen. De retouches op 
de dunne geretoucheerde afslagen zijn dikwijls nauwkeuriger en verzorgder dan op de dikke 
exemplaren. 
Geretoucheerde klingen en microklingen zijn goed vertegenwoordigd op de site (27,5%). 
Klingen komen minder frequent voor dan microklingen. Slechts enkele exemplaren vertonen 
een afknotting of retouche op het distale uiteinde. Het merendeel van de klingen is slechts 
gedeeltelijk geretoucheerd. Klingen met continue retouche komen nog vaker voor. 
Microklingen zijn echter in veel grotere mate aanwezig dan de vorige groep. Verscheidene 
microklingen vertonen slechts een gedeeltelijke retouche. De retouche op deze werktuigen 
beperkt zich vaak tot 1/3 van de boord en wordt op slechts 1 boord aangebracht. Een aanzienlijk 
deel van de microklingen (ongeveer 1/3) vertoont tevens een kerf. Het merendeel van de 
werktuigen is gebroken in de kerf. Microklingen met continue retouche komen slechts zelden 
voor. Microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 4 vondsten, 
waaronder 2 atypische exemplaren. Onder de microklingen domineren echter de afgeknotte 
microklingen. Onder deze groep bevindt zich 1 schuin afgeknotte microkling. De andere 
exemplaren zijn gebroken onder de schuine afknotting. 
De microlieten vormen, zoals op de andere Mesolithische sites in deze bespreking ook vaak het 
geval is, een belangrijke werktuigencategorie. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis komen slechts zelden voor. Deze groep bestaat 
uitsluitend uit 5 spitsen met schuine afknotting.  
Microlieten met vlakke retouches zijn nog zeldzamer. Er werd slechts 1 Maretakspits gevonden 
op de site. Dit werktuig werd echter op tamelijk grote afstand van de andere werktuigen 
gevonden, waardoor het mogelijk niet tot dezelfde lithische industrie behoort. Ten slotte werd 
nog 1 fragment van een microliet met vlakke retouches aangetroffen.  
Trapezia zijn zeer talrijk op de site. Ze vormen bijna 25% van alle werktuigen. Ruitvormige, 
rechthoekige en asymmetrische trapezia komen in ongeveer gelijke aantallen voor. 
Symmetrische trapezia zijn veel minder frequent.  
Onder de ruitvormige trapezia zijn korte en lange exemplaren in ongeveer gelijke aantallen 
aanwezig. Toch zijn enige verschillen merkbaar. De korte trapezia zijn allemaal vervaardigd uit 
silex en werden gevormd op grote, dikke en regelmatige klingen. De lange ruitvormige trapezia 
zijn daarentegen veel minder gestandaardiseerd dan de korte exemplaren.  
Alle rechthoekige trapezia behoren tot de Vielle –trapezia. Ongeveer 75% van alle rechthoekige 
trapezia zijn vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Het merendeel vertoont tevens een 
omgekeerde vlakke retouche op de korte afknotting.  
Asymmetrische trapezia zijn ook weinig gestandaardiseerd. Lange asymmetrische trapezia 
komen het vaakst voor. Van de korte exemplaren werden slechts 3 stuks aangetroffen. We zien 
opnieuw dat er vaak een inverse, vlakke retouche is aangebracht op de korte afknotting.  
Symmetrische trapezia worden ten slotte slechts vertegenwoordigd door 5 exemplaren.  
Ten slotte werd onder de microlieten nog 1 Danubiaan –spits aangetroffen. Het gaat om een 
exemplaar met de vorm van een ongelijkbenige driehoek met schuine afknotting. 
Montbani –klingen vormen samen met de microlieten de voornaamste werktuigengroep op de 
site. Ze maken tot bijna 26,5% van alle werktuigen uit. Kenmerkend is de voorkeur voor het 
gebruik van Wommersomkwartsiet (41,25%). De Montbani –klingen zijn zeer regelmatig en 
worden gekenmerkt door parallelle boorden. (Micro)klingen met retouches op 1 boord zijn het 
frequentst, gevolgd door Montbani –(micro)klingen met afgezette retouches.  
Ten slotte werden op de site nog 7 onbepaalde werktuigfragmenten gevonden.  
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21.5 Besluit 
 
Hoewel de site van Brecht –Thomas Heyveld zwaar verstoord is en het merendeel van het 
materiaal niet in situ kon verzameld worden, gaan de onderzoekers ervan uit dat zowel het 
verzamelde als het opgegraven materiaal één geheel vormt. 
Kenmerkend voor de lithische industrie is het beperkte aantal eindschrabbers en het ontbreken 
van boren en stekers. Geretoucheerde (micro)klingen zijn wel goed vertegenwoordigd. 
Microlieten vormen ook een zeer belangrijke component. Hoewel er enkele spitsen met 
geretoucheerde basis en microlieten met vlakke retouches voorkomen, zien we dat de trapezia 
duidelijk overheersen. Dit is tevens het geval voor de Montbani –klingen. De 
werktuigenassemblage van Brecht –Thomas Heyveld vertoont hierdoor grote gelijkenissen met 
de site van Opglabeek –Ruiterskuil. De sterke dominantie van trapezia binnen de assemblage47

 

 
is kenmerkend voor beide sites. Typerend is tevens de aanwezigheid van vlakke, ventrale 
retouches op de smalle afknotting van de trapezia. Dergelijke type retouche is eigen aan sites 
met een dominantie aan trapezia. 

De kenmerken van de industrie van Brecht –Thomas Heyveld duiden waarschijnlijk een 
functionele (of mogelijk zelfs culturele) factor aan.  
Enkele elementen wijzen volgens de onderzoekers (Huyge D. & Vermeersch P.M. 1982) echter 
duidelijk op een chronologische factor en zijn eigen aan de late fase van het Mesolithicum: 

- Dominantie van trapezia onder de microlieten. 
- Toenemend belang van Montbani –(micro)klingen ten koste van de gemene werktuigen 

(vooral de schrabbers). 
- Toenemend gebruik van de kerfhalveringstechniek. Dit kan rechtstreeks gelinkt worden 

aan het belang van de trapezia. 
- De innovatieve technologische ontwikkeling van de vlakke ventrale retouche, die op de 

smalle afknotting van de trapezia wordt toegepast.  
- De spitsen van het Danubiaan –type hebben waarschijnlijk ook een betekenis. Deze 

werd totnogtoe echter niet precies achterhaald. 
Op basis van de typologische kenmerken van de industrie wordt de site van Brecht –Thomas 
Heyveld toegeschreven aan de ‘Groep van Ruiterskuil’ (Vermeersch P.M. 1984; Crombé P. 
2001). 

                                                 
47 Op beide sites vormen de trapezia tussen de 85% en 90% van alle microlieten. 
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22 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE DILSEN –
DILSERHEIDE III 

 

22.1 Algemene bespreking van de site 

22.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de periode 1990 -1991 werden te Dilsen op de Dilserheide twee campagnes op het touw 
gezet om de aanwezige archeologische vondsten op te graven. Dit gebeurde naar aanleiding van 
enkele interessante  prospectievondsten die in 1986 ontdekt werden. Het onderzoek werd 
gevoerd door de K.U. Leuven en het vroegere I.A.P. De eerste campagne, opgestart in 1990, 
bracht een Late –Bronstijdnederzetting aan het licht. Tijdens de tweede opgravingcampagne 
van 1991 werd een Laat –Mesolithische site aangetroffen, met in de nabijheid daarvan 
Michelsbergaardewerk  (Luypaert I., De Bie M. & Vermeersch P.M. 1993). 

22.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Dilsen –Dilserheide III is gelegen in de provincie Limburg, meer bepaald in de 
nabijheid van de Platte Lindenberg, op het Kempense Plateau. De exacte ligging wordt gegeven 
door volgende coördinaten: 51°01’54” N.B. en 5°40’45” O.L. 
De streek rond de site wordt gekenmerkt door zandige en grindrijke bodems, die tijdens het 
Midden –Pleistoceen werden afgezet. De site zelf is gedeeltelijk op de westelijke zijde van een 
oude dekzandrug gelegen. In de nabijheid van de vindplaats, meer bepaald naar het zuidwesten 
toe, bevindt zich tevens een bron. Deze bron werd waarschijnlijk reeds tijdens de Mesolithische 
occupatie gebruikt.  

22.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Profiel 250S 190-192W kan als representatief beschouwd worden en kent volgende 
gelaagdheid: 

- Ploeglaag: deze laag bevatte het merendeel van het materiaal. 
- Donkerbruine Ap –horizont: kent een scherpe begrenzing naar onderen toe en is 

vermengd met lichter materiaal dat werd omgeploegd. 
- Geelbruine A2 –horizont, bestaande uit mangaanconcentraties en grindpartikels. 
- Gedeeltelijk gecementeerde lenzen binnen de eerder vermelde A2 –horizont. Deze 

lenzen hebben een lichtgele kleur. 
- Verbrokkelde B2t –horizont: deze laag bevat witgele lenzen met leemzand textuur. De 

rest van de bodem wordt gekenmerkt door de grote aanwezigheid van grind.  
 
Ongeveer twee derden van het totaal aan materiaal is afkomstig uit de ploeglaag. De overige 
vondsten waren afkomstig uit de onderliggende leemzandlaag. De lenzen in deze laag bevatten 
praktisch geen materiaal. De onderliggende lagen waren tevens steriel.  
De sedimentenanalyse kon enig licht scheppen op de verticale verspreiding van de vondsten. 
Dit onderzoek toonde aan dat na de prehistorische occupatie geen sedimenten meer werden 
afgezet op de site. Het huidige en Mesolithische loopvlak zijn dus quasi gelijk gebleven. Dit 
betekent dat het lithisch materiaal sinds de prehistorie een verticale verspreiding heeft gekend 
van ongeveer 60cm, als gevolg van allerlei natuurlijke processen.  
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Vermits de onderste B2t –horizont bestaat uit een harde, gecementeerde bodem kon in deze 
laag geen materiaal penetreren en werd de verspreiding beperkt tot deze 60cm.  
Wanneer men de horizontale verspreiding van het materiaal analyseert, ziet men een grote 
densiteit aan vondsten in een aantal specifieke zones, meer bepaald zone 250-254S en 178-
188W. Deze concentraties zijn het best merkbaar in de horizont net onder de ploeglaag. In de 
ploeglaag zelf zijn ze minder duidelijk aflijnbaar.  
 

22.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Het terrein werd reeds tijdens de campagne van 1990 in verschillende sectoren onderverdeeld. 
Gedurende deze initiële campagne werd in sector I een Late –Bronstijdnederzetting ontdekt. 
Tijdens de daaropvolgende campagne van 15 juli tot 15 augustus 1991 werd het gebied verder 
onderzocht. Hierbij werd op 100m ten zuidwesten van sector I een noordzuid georiënteerde 
sleuf getrokken. De bedoeling was de uiterste grens van de Bronstijdnederzetting te bepalen. Er 
werd tevens een deel van sector II onderzocht naar aanleiding van eerdere vondsten. In sector 
III werd een Laat –Mesolithische nederzetting blootgelegd. Deze sector werd volledig 
opgegraven. Eerst werd de ploeglaag onderzocht door telkens 1m² uit te graven en te zeven, 
gebruik makende van 5mm mazen. Daarna werd de onderliggende bodem volledig doorzocht 
op vondsten, die driedimensionaal ingetekend werden. Het overblijvende sediment werd 
gezeefd. Om geen vondsten over het hoofd te zien, werd de bodem na het opgraven van de site 
verder uitgehaald in kwadranten van 0,5m op 0,5m en vervolgens nogmaals gezeefd. Ten slotte 
werden in alle vier de windrichtingen kwadranten van 1m² uitgehaald om zo de totale omvang 
van de Mesolithische nederzetting te achterhalen. Een deel van het terrein kon echter niet 
verder geanalyseerd worden, vermits het bedekt was door een bos.  
 

22.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site werd, zoals eerder aangehaald, in verschillende sectoren onderverdeeld. In deze scriptie 
zal enkel sector III behandeld worden, vermits dit de enige zone is waar Mesolithisch materiaal 
werd aangetroffen. Deze sector beslaat een totaal oppervlak van 146m². Binnen dit gebied kon 
men enigszins twee materiaalclusters onderscheiden, meer bepaald in zone 250-254S en zone 
178-188W. Deze clustering is in feite slechts goed zichtbaar in de leemzandlaag. Vermits het 
materiaal een tamelijk brede verspreiding vertoont, is het moeilijk de precieze omvang van de 
clusters te bepalen. Onderzoek toonde wel aan dat de totale Mesolithische occupatie een 
oppervlak besloeg van minimum 40m op 60m en mogelijk meer. 
 

22.4 Het archeologische materiaal 

22.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 50) 
 
De totale lithische assemblage die in sector III werd opgegraven bestaat uit 5513 stuks. De 
meeste vondsten zijn goed bewaard en vertonen slechts in uitzonderlijke gevallen sporen van 
patina. In totaal zijn 590 vondsten verbrand, wat een percentage oplevert van 10,70%. 
Merkwaardig is dat sommige types lithisch materiaal een frequentere verbranding vertonen dan 
andere types. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de brokstukken (22%) en schilfers (18%). 
Afslagen (4%) en klingen (9%) vertonen echter een veel kleiner verbrandingspercentage.  
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Het merendeel van het lithisch materiaal werd vervaardigd uit silex (95,8%). De overige 
artefacten werden vervaardigd uit Wommersomkwartsiet. Twee vondsten waren vervaardigd uit 
kwarts. In totaal werden twee silexsoorten gebruikt. De eerste variant heeft een grijze, bruine of 
zwarte kleur en vertoont talrijke onregelmatigheden, wat wijst op een inferieure kwaliteit. Deze 
vuursteensoort werd waarschijnlijk verzameld op de terrassen of in de bedding van de Maas. De 
tweede silex werd slechts uitzonderlijk gebruikt (1%). Het gaat om een fijne, grijsblauwe 
variant van goede kwaliteit. De herkomst van deze silex is onduidelijk. Kanne, op ongeveer 
8km van de site kan als herkomstplaats beschouwd worden, maar ook de regio rond Maastricht, 
evenals het Haine –bekken kunnen mogelijke silexbronnen zijn. 
 
De algemene lithische assemblage ziet er als volgt uit: 
Kernen vormen op de site slechts 1% van het totaal aan lithisch materiaal. Onder deze categorie 
komen de onregelmatige kernen en de kernen met één en twee slagrichtingen het frequentst 
voor. Unipolaire en discoïdale kernen komen slechts in enkele gevallen voor. De meeste kernen 
werden aangewend voor de productie van klingen. Onregelmatige kernen werden daarentegen 
meestal gebruikt om afslagen te fabriceren. Het merendeel der kernen vertoont een quasi 
uitgeput stadium, wat wijst op de optimale exploitatie van de grondstof.  
De kernverfrissingproducten worden vertegenwoordigd door 64 stuks. De kernrandklingen 
(77%) zijn het best vertegenwoordigd, gevolgd door de kerntabletten (14%) en de kernflanken 
(9%). Typerend is hier opnieuw de grotere omvang van de producten vervaardigd uit de tweede, 
meer kwaliteitsvolle silexsoort. 
Onder de debitageproducten zijn de (micro)klingen en klingfragmenten het sterkst 
vertegenwoordigd. De klingen vertonen een regelmatige debitage. Afslagen zijn tevens goed 
vertegenwoordigd en vormen ongeveer 26% van het totale debitagemateriaal.  
Ten slotte kon men op de site nog verscheidene kerfresten onderscheiden. Deze productieresten 
vormen ongeveer 2,4% van de assemblage.  

22.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 51 -52) 
 
In totaal werden 289 werktuigen teruggevonden, wat een percentage oplevert van 5,24%. Van 
24 vondsten is het echter onzeker indien de retouches intentioneel werden aangebracht.  
 
De schrabbers zijn slechts miniem aanwezig op de site. In totaal werden 5 eindschrabbers 
gevonden, die nog verder onderverdeeld kunnen worden als volgt: 2 eindschrabbers op afslag, 2 
eindschrabbers op geretoucheerde afslag en 1 dubbelschrabber op geretoucheerde afslag.  
De geretoucheerde afslagen zijn beter vertegenwoordigd. Hiervan werden 30 exemplaren 
gevonden, waarvan 12 dikke geretoucheerde afslagen, 2 dunne afgeknotte afslagen en 16 dunne 
geretoucheerde afslagen.  
Daarnaast werden tevens 5 boren opgegraven, evenals 7 ruimers en 3 bekken. Op de site werd 
tevens 1 steker ontdekt, meer bepaald een tweeslagmiddensteker. Dit artefact wordt echter 
gekenmerkt door een zware witte patina en moet hierdoor apart beschouwd worden.  
De geretoucheerde klingen en microklingen komen in grote aantallen en zeer gevarieerde vorm 
voor (95 ex). Ongeveer de helft van de geretoucheerde (micro)klingen is, al dan niet regelmatig, 
afgeknot. Het gaat hierbij meestal om schuine afknottingen met in enkele gevallen een kleine 
retouche op één of beide boorden. Daarnaast konden nog 22 (micro)klingen met regelmatige 
retouche onderscheiden worden. Men kon hierbij echter niet met zekerheid achterhalen indien 
het om doorlopende retouches ging, vermits het vaak fragmenten van klingen betrof. Gekerfde 
(micro)klingen zijn tevens goed vertegenwoordigd in de assemblage (18stuks). Ten slotte vond 
men nog 10 (micro)klingen met een atypisch of bultig afgestompte boord.  
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De microlieten vormen tevens een zeer belangrijke categorie werktuigen en worden 
vertegenwoordigd door 77 artefacten, wat een percentage oplevert van ongeveer 29%. Deze 
groep kan verder onderverdeeld worden in verschillende subgroepen: 
Ten eerste werden op de site 5 spitsen met niet –geretoucheerde basis aangetroffen, waaronder 
2 types met een rechtse lateralisatie, 2 spitsen vervaardigd op het distale uiteinde van een kling 
en een spits met afgestompte boord.  
(Micro)klingen met afgestompte boord en fragmenten daarvan komen tevens voor. Deze 
artefacten worden gekenmerkt door verschillende types retouches, gaande van schuine 
afknottingen tot regelmatige of concave retouches.  
De driehoeken worden vertegenwoordigd door 4 ongelijkbenige en 2 gelijkbenige exemplaren. 
De ongelijkbenige driehoeken bestaan uit 2 driehoeken met een dubbele schuine afknotting en 2 
driehoeken met een rechte, lange en een concave, korte retouche. De gelijkbenige driehoeken 
worden gekenmerkt door rechtsliggende en rechtlijnige afknottingen.  
De microlieten met vlakke retouches omvatten slechts 1 exemplaar, namelijk een maretakspits.  
Daarnaast werden nog 4 spitsen met geretoucheerde basis opgegraven. Het gaat om één 
asymmetrische driehoekspits met concave basis en een meer symmetrische driehoekspits. 
Daarbovenop bevat deze groep nog 2 Tardenoisspitsen.  
De trapezia zijn het sterkst vertegenwoordigd onder de microlieten (53 stuks). Hieronder vallen 
ongeveer evenveel schuine als rechthoekige types. Onder de schuine trapezia kan men meer 
lange (16) dan korte (9) exemplaren rekenen. De rechthoekige trapezia tellen dan weer 12 korte 
en 15 lange of zogenaamde Vielle –trapezia.  
Verder werden nog 4 microlieten gevonden die niet verder determineerbaar zijn.  
Ten slotte werden nog enkele Montbani –klingen aangetroffen (37 ex). Onder deze categorie 
vallen verschillende subtypes, namelijk 1 kling met verschillende kerven op 1 boord, 20 klingen 
met gedeeltelijke retouches op 1 boord, 5 microklingen met gedeeltelijke retouches op 1 boord, 
8 klingen met retouches op beide boorden en 3 klingen met een opgeschoven retouche.  
 

22.5 Besluit 
 
De sedimentenanalyse, evenals de topografisch gunstige locatie van de site duiden beide op een 
rijke biotoop en mogelijke exploitatie daarvan door de Laat –Mesolithische mens. Typologisch 
wordt de site toegewezen aan de “Groep van Ruiterskuil’ (Vermeersch P.M. 1984; Crombé P. 
2001). Archeologische sites toebehorend aan deze groep worden gekenmerkt door de grote 
aanwezigheid trapezia. De site van Dilsen –Dilserheide III sluit hierdoor goed aan bij enkele 
gelijktijdige sites in de Belgische Kempen, in het bijzonder Weelde –Paardsdrank, Opglabeek –
Ruiterskuil, Brecht –Thomas Heyveld en Brecht –Moordenaarsven.  
 
De combinatie van Laat –Mesolithisch en Midden –Neolithisch materiaal op dezelfde plaats 
blijft bovendien moeilijk te verklaren. Mogelijk hebben Michelsberggroepen materiaal 
achtergelaten wanneer ze langs de site passeerden ofwel is er een uitwisseling geweest tussen 
de Mesolithische groepering en de Michelsbergpopulatie. Dergelijke hypotheses kunnen echter 
niet concreet gemaakt worden.  
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23 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE OEUDEGHIEN –
BARBEYINFOSSE 

 

23.1 Algemene bespreking van de site 

23.1.1 Inleiding 
 
De site van Oeudeghien –Barbeyinfossé werd ontdekt in de jaren ’80 door amateurarcheoloog 
M. Velghe. Hoewel Velghe in de regio rond Ellezelles, Flobecq en Oeudeghien reeds meerdere 
Mesolithische sites ontdekt had, viel de site van Barbeyinfossé op door het sterke overgewicht 
aan debitage –afval en het quasi ontbreken van werktuigen. Naar aanleiding van deze 
vaststellingen werd besloten de site op te graven in 1991 (Crombé P. & Velghe M. 1993).  

23.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen in het zuidelijk deel van de heuvelrijke streek van Henegouwen, op ongeveer 
10km van Ath. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: E. 100,75km –N. 153,10km. 
De eigenlijke vindplaats bevindt zich bovenop een klein uitsteeksel van een langgerekte en 
smalle noord tot zuid gerichte heuvelkam en wordt gekenmerkt door een droge zandbodem. M. 
Velghe vermeldt dat het merendeel van het materiaal werd ingezameld over een tamelijk klein 
oppervlak (30m op 15m) langs de zuidelijke zijde van het onderzochte perceel, in de 
onmiddellijke nabijheid van een weg. 

23.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie bestaat uit volgende elementen: 

- Horizont 1: ploeglaag van ongeveer 30cm dikte. 
- Horizont 2: donkerbruine tot geelbruine B –horizont (10cm tot 20cm dik). 
- Horizont 3: groenachtige, zand- en leemrijke laag van 30cm tot 35cm dikte. 
- Horizont 4: klei –zandige en zand –klei afzetting. Binnen deze laag was een zekere 

horizontale stratificatie merkbaar.  
Op de site waren 2 duidelijke concentraties zichtbaar in de ploeglaag. De eerste concentratie 
bevond zich nabij het noordelijke profiel van de sleuf. De andere concentratie lag ongeveer 7m 
ten zuiden hiervan. In de onderliggende lagen merkten de onderzoekers, op precies dezelfde 
plaats, 2 ovaalvormige kuilen (K1 en K2) op. Nabij kuil K1 was waarschijnlijk een derde kuil 
aanwezig. Er werd van deze kuil slechts een klein deel teruggevonden. 
 

23.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Tijdens de zomer van 1991 werd de site Oeudeghien opgegraven door de Universiteit Gent. 
Hoewel Neolithisch en Mesolithische materiaal verspreid lag over het volledige oppervlak van 
het perceel, werd besloten om enkel de concentratie op te graven. 
In totaal werd een terrein van 102m² opgegraven en onderzocht. Om het maximaal aan 
materiaal te recupereren, werd de ploeglaag droog gezeefd (6mm mazen) per vierkante meter.  
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23.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
De site werd onderzocht over een oppervlak van slechts 102m². Hierbinnen werden echter 2 
concentraties ontdekt in de ploeglaag. In de onderliggende lagen werden tevens enkele kuilen 
aangetroffen. Deze kuilen bevonden zich op dezelfde locatie als de concentraties en kunnen als 
volgt omschreven worden: 

- K1: besloeg een oppervlak van ongeveer 2,20m op 1,90m en was gemiddeld 0,55m 
diep. De kuil heeft een asymmetrisch profiel en wordt gekenmerkt door een abrupt 
afgestompte boord in het noordoosten. Deze structuur heeft een heterogene opvulling, 
bestaande uit een grijze tot groengrijze klei- en zandleemopvulling. Op sommige 
plaatsen werden tevens enkele zandstenen platen aangetroffen, parallel met de wand van 
de kuil. 

- K2: was ongeveer 2m lang, 1,40m breed en 0,40m diep en had, evenals de vorige kuil, 
een asymmetrisch profiel. De kuil was in het oostelijk deel gedeeltelijk afgestompt. De 
samenstelling was tamelijk homogeen en bestond uit lichtgrijs tot groenachtig zand, met 
daartussen af en toe zandstenen platen. Deze platen bevonden zich vooral langs de 
westelijke zijde van de kuil. 

- K3: werd slechts gedeeltelijk onderzocht en verschaft dus weinig informatie. 
 

23.4 Het archeologische materiaal48

23.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 53) 

 

 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een zwarte silexvariant (92%). Deze licht 
gevlekte vuursteensoort heeft een matte schijn, is van goede kwaliteit en vertoont dikwijls een 
oude bruinachtige patina. De aanwezige cortex heeft een tamelijk ‘vers’ uitzicht. Deze silex is 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de streek rond Mons. Verder werd ook gebruik gemaakt van 
een doorzichtig beige silexvariant, evenals van een donkergrijze tot zwartachtige silex. Deze 
laatste silexsoort werd voornamelijk gebruikt voor de vervaardiging van de Neolithische 
artefacten.  
Ten slotte vertoont slechts een klein deel van de industrie sporen van verbranding (0,6%). 
 
De algemene debitage bestaat uit volgende elementen: 
Kenmerkend voor de site is de sterke voorbereiding van de knollen en de belangrijke 
aanwezigheid van robuuste afslagen.  
De grote hoeveelheid verfrissingproducten wijst erop dat de knollen sterk werden voorbereid. 
De kernen hebben meestal een piramidale vorm en dragen slechts 1 slagvlak. 
De debitage op de site is vooral gericht op de productie van regelmatige (micro)klingen en 
voldoet aan de kenmerken van de Montbani –stijl. 
Ten slotte werden op de site nog enkele brokstukken en 2 kloppers aangetroffen. 
De aanwezigheid van enkele kerfresten, wijst op de toepassing van de kerfhalveringstechniek. 
 

                                                 
48 In totaal werden tijdens de opgravingcampagne 2312 artefacten aangetroffen. Tijdens de prospecties ontdekte 
M. Velghe tevens 750 artefacten op hetzelfde terrein. Gezien de onzekere context van het ingezamelde materiaal, 
wordt enkel het materiaal afkomstig uit de opgraving besproken. 
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23.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 54) 
 
Er bevonden zich op de site slechts 33 werktuigen. Dit levert een percentage op van 1,34%. 30 
werktuigen werden ingezameld in de ploeglaag. 
 
Onder de werktuigen bevonden zich 4 schrabbers, meer bepaald 2 eindschrabbers op afslag, 
evenals 1 cirkelschrabber en 1 schrabberfragment. 
Het aandeel van de geretoucheerde afslagen is ook beperkt en bestaat uit 2 vondsten. 
Daarnaast werden tevens 1 boor en 4 stekers, namelijk 1 steker op breuk, 1 dwarssteker en 2 
atypische stekers aangetroffen. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn iets talrijker (9 ex) en omvatten onder andere 5 
(micro)klingen gebroken in een kerf, evenals 1 fragment van een dikke afgeknotte kling. 
De microlieten worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren (18,18%). Hieronder bevonden 
zich 2 smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 1 Montclus –driehoek, 1 lang 
symmetrisch trapezium, 1 Vielle –trapezium en 1 onbepaalde microliet. 
Verder werden op de site nog 6 Montbani –(micro)klingen ingezameld. Deze categorie 
werktuigen is echter zodanig gefragmenteerd, dat ze niet verder kan onderverdeeld worden. 
Ten slotte werd nog 1 onbepaald werktuigfragment ingezameld. 
 

23.5 Besluit 
 
De site van Oeudeghien –Barbeyinfossé wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van trapezia 
en Montbani –klingen, evenals de toepassing van de Montbani –debitagestijl, waardoor de site 
kan gedateerd worden in het Laat –Mesolithicum. 
 
De site kenmerkt zich tevens door volgende elementen: 

- Sterke homogeniteit op het vlak van de gebruikte materiaalsoort (zwarte silex). 
- Zeer goede kwaliteit van de gebruikte silex. 
- Zeer grote hoeveelheid silex, die naar de site werd gebracht. In totaal werd ongeveer 

20kg zwarte silex ingezameld. 
- Belangrijke voorbereiding van de silexknollen, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid 

materiaal verloren gaat. Dit staat in fel contrast met een groot aantal Mesolithische sites 
in Noord –België, waar de kernen vaak totaal werden ‘opgebruikt’. 

- Zeldzaamheid van werktuigen op de site (slechts 1,34%). 
- Het quasi ontbreken van verbrande werktuigen (0,6%). 
-  

We kunnen dus besluiten dat Oeudeghien waarschijnlijk gebruikt werd voor specifieke 
activiteiten. Het feit dat de knollen over een afstand van ongeveer 30km werden getransporteerd 
en vervolgens werden gebruikt voor de productie (micro)klingen (waarbij een grote 
hoeveelheid materiaal verloren ging) wijst hierop. De onderzoekers gaan ervan uit dat de 
afgewerkte klingen naar andere sites werden getransporteerd. 
De site bevond zich echter op tamelijk grote afstand van de silexbronnen, waardoor de 
vindplaats niet als een echt extractiekamp (bv. Opgrimbie) kan beschouwd worden. 
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24 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE OPGLABEEK –
RUITERSKUIL 

 

24.1 Algemene bespreking van de site 

24.1.1 Inleiding 
 
De site van Opglabeek –Ruiterskuil werd door E. Paulissen ontdekt tijdens geomorfologisch 
onderzoek in het gebied. Daaropvolgend werd tijdens de periode van 25 augustus tot 6 oktober 
1971 een opgraving opgestart door de K.U. Leuven onder leiding van P.M. Vermeersch. 
Bijkomende hulp werd verleend door de gemeente Opglabeek en de Service Nationale des 
Fouilles (Vermeersch P.M., Munaut A.V. & Paulissen E. 1974). 

24.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site ‘Opglabeek –Ruiterskuil’ is gelegen in de gemeente Opglabeek, in Limburg. De exacte 
ligging wordt gegeven door volgende coördinaten: 51°03’01” N.B. en 5°32’30” O.L. De site 
bevindt zich aan de top van een kleine duin en onmiddellijk ten noorden van een ven dat 
bekend staat als ‘Ruiterskuil’. De noordoost tot zuidoost georiënteerde duin waarop de site zich 
bevindt, vormt in feite een onderdeel van een grotere, paraboolvormige duin. Het ven gelegen 
in het zuidoosten van deze duin was oorspronkelijk een soort inzinking gevormd door de 
deflatie van een oude duin. Deze inzinking werd pas in een latere fase omgevormd tot ven, 
doordat de bodem van de inzakking waterdicht was geworden.  

24.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het hierboven vermelde ven werd tijdens zijn bestaan opgevuld met zand afkomstig van een 
nabijgelegen terras. Bovenop deze zandlaag werden vervolgens grove grindlagen afgezet, 
bestaande uit kwarts, kwartsiet en silex.  
De duin waarop de site zich bevindt, vertoont een andere sequentie. In het zuidwesten van de 
duin, meer bepaald in opgravingvlak B, werd een profiel gegraven.  
Men kon hier volgende stratigrafie bemerken: 

- Laag 84,40 -84,05m: ploeglaag waarin zich de originele humus –ijzer podzol bevond. 
- Laag 84,05 -83,50m: witachtige, homogene zandlaag. Aan de bovenkant van deze laag 

bevinden zich infiltraties van de B2h.  
- Laag 83,50 -82,55m: gelige zandlaag, die gekenmerkt wordt door een zeer duidelijke 

horizontale stratigrafie. Iedere laag binnen deze sequentie heeft een gemiddelde dikte 
van ongeveer 1cm en bevat een dikke, grove zandband onderaan en een fijnere 
zandband bovenaan. We zien een infiltratie van de ijzerhorizont in de dikke 
zandbanden. Deze horizontale stratigrafie wordt doorboord door elementen van 
bioturbatie. De verstoringen zijn vooral talrijk bovenaan. 

- Laag 82,55 -82,53m: horizontale, witachtige laag, geperforeerd door elementen van 
bioturbatie. In deze laag kon een kleine hoeveelheid pollen verzameld worden, die erop 
wijzen dat men deze laag moet plaatsen in de koude fase van het Tardiglaciaal.  

- Laag 82,53 -82,29m: gele, fijne zandlaag met sedimenten die te vergelijken zijn met 
laag 83,50 -82,55m. 
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- Laag 82,29 -82,21m: fijne, bruine zandlaag. Deze laag kent een zeer bruuske horizontale 
grens, die overeen komt met de bovenste grens van de grondwatertafel. 

- Laag 82,21m: sporadisch grind aanwezig. 
- Laag 82,21 -81,90m: fijne leemzandlaag. Het gaat hier om dekzandlagen die een 

homogene structuur hebben over het volledige profiel. 
- 81,90: fluviatiele, grove zandlaag afkomstig van het voornaamste terras.  
 
Hoewel de duin in het verleden slechts enkele malen bewerkt werd, werd de onderliggende 
A2 –laag toch volledig verstoord. Hierdoor kon men niet met zekerheid nagaan indien het 
archeologische materiaal oorspronkelijk ook tot net onder de ploeglaag verspreid was. 
Hoewel er veel onduidelijkheid is omtrent de verticale verspreiding, zien we dat het 
materiaal in de bodem over het algemeen een migratie heeft gekend van slechts 10cm. In 
sommige gevallen bedraagt deze verspreiding 15cm.  
De horizontale verspreiding geeft een ander beeld. Tijdens de opgraving werd ongeveer 
86% van het materiaal in situ teruggevonden. Ongeveer 14% was afkomstig uit 
oppervlaktevondsten. Wanneer men de chips buiten beschouwing laat werd 74,8% van het 
materiaal in situ aangetroffen. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat het merendeel van het 
materiaal zich in situ bevond. We kunnen dus aannemen dat de huidige verspreiding van het 
materiaal in de bodem grotendeels overeenkomt met de vroegere verspreiding. 
 

24.2 Datering 
 
Palynologisch onderzoek van materiaal afkomstig uit de zandlagen en van onder de haardkeien 
duiden beide op een datering in het Atlanticum. 
Om de site preciezer te dateren of te positioneren in een bepaalde periode gebruikten de 
onderzoekers verschillende, andere middelen: 

1. De positie van het lithisch materiaal in het centrum van de duin wijst erop dat de site 
reeds was bewoond voordat de eolische sedimenten volledig werden afgezet. Door de 
datering van de laag direct onder de site en de laag onmiddellijk erboven, kon men de 
bewoning enigszins inkaderen binnen een bepaalde tijdspanne. Deze tijdspanne is echter 
relatief groot en loopt van het begin van het Holoceen tot het Atlanticum. 

2. Door het ontbreken van een grote hoeveelheid houtskool kon geen 14C –datering 
worden uitgevoerd. Men voerde wel een thermoluminescentie –datering uit op enkele 
van de keien die gebruikt werden voor de aanleg van een haard, maar zonder resultaat.  

3. Typologisch wordt deze site gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van trapezia. 
Gelijkaardige sites werden tevens gevonden in Frankrijk, meer bepaald in l’Allée Tortue 
en Rû de la Pelle. Kenmerkend voor deze sites is de quasi afwezigheid van spitsen, 
driehoeken en segmenten. (Micro)klingen met geretoucheerde boorden of inkepingen 
zijn hier wel zeer talrijk. Rozoy schreef daarom de site van Opglabeek –Ruiterskuil toe 
aan het Finaal –Tardenoisiaan.  

 
Lithostratigrafische en paleogeografische analyse leidde de onderzoekers er echter toe de site te 
positioneren in de periode vóór het Atlanticum.  
Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984) plaatste de site in het Laat –Mesolithicum. Hij omschreef 
de site van Opglabeek zelfs als een aparte groep, meer bepaald de ‘Groep van Ruiterskuil’, die 
gekenmerkt wordt door de dominante aanwezigheid van trapezia. 
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24.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voordat de opgraving werd aangevat, werd eerst en vooral een 53m lange basislijn uitgezet. 
Deze lijn werd gevisualiseerd door de plaatsing van 2 metalen buizen aan de uiteindes van de 
lijn (punt A en B). Deze buizen werden nadat de opgraving afgerond werd niet verwijderd. 
Vervolgens werd de site verdeeld in vierkanten van 5m x 5m, die werden opgegraven in 
horizontale lagen. De sedimenten die tijdens de opgraving vrij kwamen werden allemaal nat 
gezeefd, gebruik makende van 5mm mazen.  
 

24.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Hoewel het materiaal dat op de site werd teruggevonden een zeer beperkte densiteit vertoont, 
konden toch enkele kleine concentraties opgemerkt worden. Het is duidelijk dat er 
verschillende concentraties te onderscheiden vallen, maar door de overlapping van 
verschillende eenheden konden de onderzoekers het juiste aantal niet aanduiden.  
Merkwaardig was tevens de vondst van vele verbrande keien, verspreid over de volledige site. 
Op sommige plaatsen kwamen deze keien geconcentreerd voor. Hoewel er geen houtskool op 
de site werd teruggevonden, nemen de onderzoekers aan dat de keien gebruikt werden voor de 
aanleg van haarden.  
 

24.5 Het archeologische materiaal 

24.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 55) 
 
Gezien de homogeniteit van de vondsten zullen zowel de in situ vondsten, als de 
oppervlaktevondsten besproken worden. 
 
In totaal werden 2102 vondsten aangetroffen op de site. 1899 artefacten waren vervaardigd uit 
silex, terwijl slechts 202 vondsten uit Wommersomkwartsiet vervaardigd waren. Op de site 
werd gebruik gemaakt van 2 soorten silex. De eerste soort is een grijze, zwart gespikkelde silex 
van middelmatige kwaliteit. Daarnaast werd echter ook gebruik gemaakt van een grijze, wit 
gespikkelde kwaliteitsvolle silex.  
 
De algemene debitage op de site is zeer verzorgd en ziet er als volgt uit: 
Kernen komen slechts in zeer beperkte mate voor. Er werden slechts 17 exemplaren 
aangetroffen. Drie kernen werden tevens gebruikt als slaginstrument.  
Afslagen en klingen komen wel frequent voor en vormen tot 30,45% van het totaal aan 
materiaal.  
De kerfresten zijn tevens talrijk. Er werden 85 stuks aangetroffen of 4,04%.  
De splinters of chips zijn echter het best vertegenwoordigd op het terrein. In totaal werden 1243 
exemplaren opgeraapt, wat neerkomt op een percentage van 59,13%. 
Ten slotte werd op de site nog 1 kei teruggevonden waarvan de uiteinden intens beklopt waren. 
Mogelijk gaat het hier om een slaginstrument of om het gebruik van de 2 uiteinden als 
polijstmiddel.  
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24.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 56 -57) 
 
Van de 2102 vondsten werden 116 artefacten verder bewerkt tot werktuigen. Dit komt neer op 
een percentage van 5,52%. 
 
De schrabbers, die op de site voorkomen, zijn zeer verzorgd. In totaal werden 10 exemplaren 
teruggevonden, waaronder enkele schrabbers op afslag, evenals een verkorte schrabber en een 
duimnagelschrabber. Er werden tevens 2 boordschrabbers aangetroffen. 
Geretoucheerde afslagen komen ook voor. Hiervan werden 11 stuks aangetroffen, wat neerkomt 
op een percentage van 9,48%. Onder deze categorie kon 1 afgeknotte afslag mogelijk 
geïnterpreteerd worden als een bek, vermits dit werktuig gelijkaardige retouches vertoonde op 
het vlakke gedeelte.  
Boren zijn heel zeldzaam. Er werd slechts 1exemplaar aangetroffen. 
Geretoucheerde klingen komen veelvuldig voor. Op het terrein werden 26 exemplaren 
aangetroffen (22,41%). Deze categorie is zeer gevarieerd qua type bewerking of retouche. De 
microklingen zijn ook zeer goed vertegenwoordigd en komen in zeer diverse vormen voor. In 
totaal werden 30 microklingen en fragmenten van microklingen opgegraven, wat een 
percentage oplevert van 25,86% van het totaal aan werktuigen. 
Op de site werden tevens 36 microlieten aangetroffen.  
Onder de microlieten zijn de trapezia het sterkst vertegenwoordigd. Deze vertonen allemaal een 
rechtse lateralisatie. Microlieten die door de onderzoekers als ‘microlithes danubien’ 
omschreven werden, zijn tevens talrijk aanwezig. Dit type werktuigen kan zeer goed vergeleken 
worden met de trapezia met opgeschoven basis. Het enige verschil ligt in de aanwezigheid van 
een kleine inverse retouche op de korte afknotting bij de microlieten van het Danubien –type. 
Daarnaast werd nog een maretakspits evenals 1 spits met geretoucheerde basis aangetroffen.  
 

24.6 Besluit 
 
Het feit dat de verschillende concentraties niet goed van elkaar te onderscheiden zijn en elkaar 
vaak overlappen, evenals het feit dat sommige keien, afkomstig van de haarden nog zeer goed 
bewaard waren en andere een veel slechtere bewaring kenden en ten slotte dat sommige 
artefacten zich onder deze haarden bevonden, wijst erop dat de site van Opglabeek –Ruiterskuil 
verschillende, successieve bewoningsfasen heeft gekend tijdens het Mesolithicum. Het ging 
hierbij hoogstwaarschijnlijk om zeer korte bewoningsfases. Tussen de verschillende occupaties 
door werden eolische lagen afgezet op de site. 
De grote homogeniteit van het materiaal wijst er mogelijk op dat het hier om dezelfde groepen 
mensen ging of groepen die eenzelfde industrie gebruikten.  
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25 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE OUDENAARDE –
DONK 

 

25.1 Algemene bespreking van de site 

25.1.1 Inleiding 
 
Het belang van de Donk, als prehistorische site, was al gekend aan het einde van de 19e eeuw. 
In 1884 werden de eerste meldingen van vondsten op deze locatie gedaan. De daaropvolgende 
jaren werden sporadisch nog enkele archaeologica ontdekt. Halfweg de 20e

25.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 

 eeuw kwam het 
gebied volledig onder water te staan en werd de Donk herschapen tot meer. In de jaren ’70 werd 
besloten om het gebied droog te trekken, in het kader van zandwinningwerkzaamheden. Na het 
droogtrekken van het terrein werden af en toe prehistorische vondsten aangetroffen. In 1984 
ontdekte J. Van Wambeke evenwel een belangrijke hoeveelheid artefacten, waarna besloten 
werd de site op te graven. Dit gebeurde door de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen, 
onder leiding van J. Vanmoerkerke, P. Van Der Plaetsen en J.-P. Parent en in samenwerking 
met het V.O.B.O.V. en de stad Oudenaarde. In totaal werden 6 Neolithische, 4 Mesolithische en 
1 Romeinse site blootgelegd. Ik zal mij hier concentreren op de eerste Mesolithische eenheid, 
vermits dit de enige site is die volledig kon worden opgegraven (Blancquaert G. 1987). 

 
De site Oudenaarde –Donk is gelegen in het westen van de stad Oudenaarde en ten noorden van 
de belangrijke snelweg N60. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: x =95,15 –y =170,57. 
Het gebied, waar de site zich bevindt, wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
noordnoordwest tot zuidzuidoost gerichte kronkelwaardruggen met daartussen talrijke 
depressies. Deze ruggen bevonden zich tussen 2 oude geulstructuren van de Schelde. De 
besproken Mesolithische site (Meso 1) bevond zich op de rechteroever van dergelijke geul.  

25.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
De stratigrafische sequentie van Meso 1 omvat volgende elementen (van onder naar boven): 

- Wit tot witgrijze, Pleistocene zandlaag (1). 
- Wit tot witgrijze, lokaal donkergrijze, zandlaag, met naar beneden toe een lichte 

ijzeraanrijking en toename van humus (2). Hier werd lithisch materiaal aangetroffen. 
- Donkergrijze, alluviale kleilaag. De laag kan gemakkelijk onderscheiden worden van de 

onderliggende zandlaag (3). De grens naar boven toe is minder duidelijk. 
- Lokale, donkergrijze veenlaag (4). 
- Kleirijke laag (5). 
- Alluviale afzettinglaag, bestaande uit afwisselend lichtgrijze, zandige en klei–achtige 

leembanden (6).  
- Grijs tot bruine, leemrijke laag (7), lokaal gelegen bovenop de kleirijke laag (5).  
- Alluviale, zandige en kleirijke afzettingslaag (8).  
- Donkergrijze Ap –horizont (9). 
- Recente ophoging (10). 
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Het Mesolithisch materiaal werd geconcentreerd teruggevonden in het Pleistoceen zand. Er kon 
echter geen duidelijke archeologische laag onderscheiden worden. 
Op het horizontaal vlak kon men wel een ovaalvormige concentratie waarnemen. Deze eenheid 
werd in het westen, zuidwesten en zuidoosten volledig onderzocht. De uiterste grens van de 
concentratie kon in het noorden en noordoosten, gezien het tijdsgebrek, echter niet volledig 
achterhaald worden. Binnen deze eenheid ontdekte men tevens een kleine 
houtskoolconcentratie. Hoewel deze structuur tamelijk slecht bewaard was, wordt deze diffuse 
concentratie toch geïnterpreteerd als een mogelijke haard. De vondst van enkele verbrande 
beenderen rondom de structuur bevestigt het vermoeden. 
 

25.2 De toegepaste opgravingtechniek 
 
De eerste opgravingen op het terrein gingen van start in 1985. Tijdens deze campagne werd de 
aandacht vooral toegespitst op de eerste Neolithische site (Neo 1). Bij het onderzoek van enkele 
afgegraven sleuven ontdekte men echter de aanwezigheid van 9 andere sites, waaronder 4 
Mesolithische en 5 Neolithische vindplaatsen. Daar het om een noodopgraving ging, werd 
besloten het terrein zo snel mogelijk op te graven om zo het maximum aan informatie omtrent 
de verschillende sites te vrijwaren.  
Aangezien de sites zich in een zeer drassig gebied bevonden, werden de onderzoekers vaak 
geconfronteerd met een sterk variërende waterspiegel, waarbij het terrein soms volledig onder 
water kwam te staan. Deze moeilijke werkomstandigheden beperkten enigszins de 
opgravingmogelijkheden. Gezien de situatie werd er dan ook voor geopteerd de om vondsten 
niet driedimensionaal in te tekenen, maar de metingen te beperken tot het horizontaal in plan 
brengen van het lithisch materiaal. Enkel Neo 1 en Meso 1 volledig onderzocht worden.  
 

25.3 De site zelf en de concentratie(s) 
 
In totaal werd een terrein van 5ha onderzocht. De Mesolithische site (Meso 1) bevond zich op 
de rechteroever van een oude riviergeul van de Schelde en besloeg een oppervlak van 13,5m op 
8m. Binnen deze ovaalvormige zone werden ongeveer 2000 artefacten ingezameld. 
 

25.4 Het archeologische materiaal 

25.4.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 58) 
 
Voor de productie van de artefacten werd quasi uitsluitend gebruik gemaakt van vuursteen. De 
gebruikte silex is zeer divers en varieert van een donkerbruine, tot roestbruine, grijs tot 
zwartbruine, beige –bruine en bruingelaagde vuursteenvariant. Deze bruine kleur is mogelijk 
het gevolg van verwering aan het oppervlak, meer bepaald de vorming van een patina. De kern 
van de silex heeft namelijk een grijze kleur. Over de precieze herkomst van de silex is 
voorlopig niets geweten. Verder werden op de site 4 artefacten aangetroffen, die vervaardigd 
waren uit Wommersomkwartsiet. Ten slotte werd nog 1 plaquette uit zandsteen ingezameld. 
 
Op de site werden 6 kernen ingezameld, waaronder 2 onbepaalde exemplaren, 2 piramidale 
kernen en 2 kernen met meerdere slagrichtingen. Eén kern werd hergebruikt als klopper. 
Daarnaast werden tevens 29 verfrissingproducten aangetroffen. Zowel kernflanken, als 
kernranden zijn ongeveer in gelijke mate aanwezig. 
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De debitage is regelmatig en verwijst naar de Montbani –stijl. Afslagen49

Ten slotte werden nog een grote hoeveelheid kerfresten en 3 stekerafslagen gevonden. 

 en (micro)klingen zijn 
goed vertegenwoordigd.  

25.4.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 59) 
 
De gemene werktuigen worden vooral gedomineerd door de geretoucheerde (micro)klingen. 
Onder deze categorie bevonden zich 4 gekerfde klingen, evenals 113 geretoucheerde 
(micro)klingen. Deze categorie omvatte een groot aantal fragmenten en vertoonde retouches op 
zowel de linker- en rechterboord, als op beide boorden. 
De geretoucheerde afslagen zijn ook tamelijk frequent. In totaal werden 49 exemplaren 
ingezameld, waaronder 17 fragmenten. Eén geretoucheerde afslag vertoonde inverse retouches 
en kon mogelijk als een atypische schrabber geïnterpreteerd worden. 
Stekers ontbraken volledig binnen de concentratie. 
Schrabbers ontbraken ook, behalve indien men de afslag met inverse retouches meerekent. 
De microlieten zijn wel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (34 ex) en worden 
vooral gedomineerd door de trapezia (17 ex) en microklingen met afgestompte boord (18 ex). 
Onder de trapezia bevonden zich 7 korte, rechthoekige trapezia, evenals 1 Vielle –trapezium, 1 
symmetrisch trapezium en 8 rhomboïdale trapezia.  
Daarnaast werden tevens 2 microlieten met vlakke retouches, meer bepaald 2 spitsen met 
afgeronde basis en vlakke retouches ingezameld, evenals 1 spits met niet –geretoucheerde basis, 
namelijk een spits met schuine afknotting. 
De microklingen met afgestompte boord vormen een zeer belangrijke groep werktuigen en 
omvatten 5 smalle microklingen met afgestompte boord, 2 microklingen met afgestompte boord 
en 11 microklingen met afgestompte boord en schuine afknotting. 
Ten slotte werden op de site nog 11 volledige Montbani –klingen ingezameld, evenals 15 
fragmenten. Zeven exemplaren dragen retouches op beide boorden, 12 exemplaren hebben 
slechts 1 geretoucheerde boord en 2 exemplaren vertonen discontinue retouches op 1 boord. 
 

25.5 Besluit 
 
De site wordt op basis van de sterke aanwezigheid van trapezia, microklingen met afgestompte 
boord en Montbani –klingen het best gedateerd in het Laat –Mesolithicum.  
Aan de hand van het aanwezige lithische materiaal en het micro wear –onderzoek kon men ook 
enige conclusies trekken omtrent de activiteiten, die plaatsvonden op de site. De aanwezigheid 
van kernen en een grote hoeveelheid debitageproducten wijst op het belang van de 
silexbewerking. De ingezamelde kerfresten duiden tevens op de toepassing van de 
kerfhalvingstechniek. Onderzoek van de kerfresten en microlieten toonde echter aan dat deze 2 
groepen artefacten niet met elkaar verbonden kunnen worden. Dit zou erop wijzen dat de 
Mesolithische mens de microlieten, die te Donk werden vervaardigd, heeft meegenomen naar 
een andere locatie. Indien men deze redenering doortrekt, betekent dit, dat de microlieten die te 
Donk werden aangetroffen ook afkomstig zijn van een andere site. De micro wear –analyse van 
de microlieten toont aan dat deze werktuigen gebruikt werden voor jachtactiviteiten. Dit wijst 
erop dat retooling een belangrijke activiteit was op de site. De aanwezigheid van sporen van 
beenbewerking op de Montbani –klingen en vleesbewerking op de geretoucheerde 
(micro)klingen, toont ten slotte aan dat er ook andere activiteiten plaatsvonden. 

                                                 
49 Het grote aantal afslagen is te wijten aan het feit dat de chips ook onder deze categorie gerekend werden. 
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26 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE 
REMOUCHAMPS – STATION LEDUC 

 

26.1 Algemene bespreking van de site 

26.1.1 Inleiding 
 
De vinplaats Remouchamps werd ontdekt in 1924 door Henri Leduc tijdens het blootleggen van 
de funderingen van een cottage. De vondsten werden na de ontdekking onmiddellijk onderzocht 
door Emile Rahir van de Service National des Fouilles. Rahir merkte op de site de 
aanwezigheid van verbrande keien op, die hij toeschreef aan de aanwezigheid van een haard, 
evenals de aanwezigheid van verschillende Mesolithische artefacten. Tijdens de periode 1980 -
1983 werd de site verder onderzocht naar aanleiding van een interdisciplinair onderzoek rond 
het Mesolithicum, waarbij resten van een Laat –Mesolithische nederzetting werden ontdekt 
(Gob A. & Jacques M.-C. 1985).  

26.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site “Station Leduc” is gelegen in het dorp Remouchamps, in de provincie Luik.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 50°28’24” N.B. en 5°42’38” O.L. 
De site bevindt zich net voorbij een grote bocht van de Amblève –rivier. Op deze plaats is de 
vallei veel breder en lopen verschillende kanalen doorheen het gebied. De site bevindt zich op 
het onderste terras van een helling, in de directe nabijheid van dergelijk kanaal. 

26.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Het onderste terras, waarop de site zich bevindt, wordt afgedekt door een colluviale 
afzettingslaag van variërende dikte. Deze afzettinglaag wordt dunner naar de vallei toe en wordt 
op haar beurt op bepaalde plaatsen afgedekt door moderne overstromingslagen.  
De volledige stratigrafie van de site kan als volgt omschreven worden: 

- Bruin –grijze colluviale afzettingen met schist- en grindelementen. 
- Zandige klei- en gewone kleilaag. 
- Grindlaag. 
- Laagste waterniveau. 

Naar de rivier toe wordt het terras van de grot doorsneden door een erosiekanaal, dat opgevuld 
werd met zandleem –afzettingen en enkele middeleeuwse artefacten. Verschillende elementen 
wijzen erop dat dit kanaal oorspronkelijk een zijarm was van de Amblève –rivier. De eigenlijke 
Mesolithische occupatie bevond zich net onder de bovenste, colluviale laag. De afzetting van 
deze laag heeft de onderliggende occupatie afgeschermd. Het is echter moeilijk om de precieze 
periode waarin de afzetting gebeurde te bepalen. De afzetting van de colluviale laag kan echter 
gekoppeld worden aan diverse ploeg- en ontbossingactiviteiten op het bovenliggende terras en 
plateau. De laag bevatte namelijk elementen van schist en kwarts die duidelijk afkomstig waren 
van de bovenliggende terrassen. Dit zou betekenen dat de colluviale laag pas tijdens het Midden 
–Neolithicum werd afgezet, ongeveer 2000 jaar na de eigenlijke Mesolithische occupatie. 
Tijdens de opgraving werd nochtans duidelijk dat de positie van het materiaal niet sterk 
verstoord is geweest door deze processen.  
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Elementen van bioturbatie hebben de verticale verspreiding van het materiaal wel beïnvloed, 
maar de aanwezige structuren op de site zijn hierdoor blijkbaar niet echt verstoord. De 
structuren en merendeel van het materiaal werden namelijk slechts in een 15cm dikke laag 
teruggevonden. Hoewel er geen leefniveau meer merkbaar was, kon men toch sporen van de 
bewoning opmerken in de sedimenten. Deze werden echter verstoord door de bioturbaties. 
De horizontale verspreiding van het materiaal is tevens beperkt gebleven. Dit werd onder meer 
aangetoond door refitting. 
 

26.2 Datering 
 
In totaal werden 3 houtskoolmonsters gedateerd: 

- LV -1310: 17.490 ± 200 BP 
- LV -1311: 3.660 ± 120 BP 
- LV -1401: 6.990 ± 90BP 

Het eerste houtskoolmonster was afkomstig uit de bodem van de Mesolithische laag, in vierkant 
H24. Dit monster heeft een datering dat ouder is dan de eigenlijke occupatie en wijst erop dat 
het onderste terras waarschijnlijk gevormd werd tijdens het Laat –Glaciaal. 
De tweede datering was afkomstig van houtskoolfragmenten, die verspreid lagen over 
verschillende vierkanten. De jonge datering van dit monster is waarschijnlijk het gevolg van 
infiltratie van jongere houtskoolresten. 
De derde datering werd verkregen op verbrande hazelnootschelpen, afkomstig uit vierkant C24. 
Deze datering komt wel overeen met de eigenlijke occupatie. 
Onderzoek duidde echter aan dat de verspreiding van houtskool in de Mesolithische laag niet 
verbonden kan worden met de verspreiding van silex, verbrande kwarts en andere floraresten, 
waaronder hazelnootschelpen. Deze dateringen worden dus best buiten beschouwing gelaten. 
Thermosluminescentie –dateringen op resten van verbrand kwarts wijzen tevens op een late 
datering van de laag. 
 

26.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
In totaal werd een terrein van 65m² opgegraven en onderzocht. Alle vondsten werden 
verzameld en de sedimenten werden gezeefd om ook de kleinste artefacten te recupereren. In 
het onderzoeksrapport wordt niet verder uitgewijd over de toegepaste opgravingtechnieken. 
 

26.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Op de site kon men duidelijk een woonstructuur onderscheiden. Een deel van deze structuur 
was gemaakt uit stenen, die in een halve cirkelvorm geplaatst waren. Deze constructie bestond 
uit een accumulatie van kwartskeien van diverse grootte, evenals grind en daartussen slib. Op 
sommige plaatsen werd het slib vervangen door grindafzettingen, bestaande uit grof zand. De 
keilagen waren gemiddeld tussen de 25cm en 30cm dik.  
De structuur was verder opgedeeld in verschillende lenzen die een maximum breedte hadden 
van 1m. Het gesloten deel van de structuur was gericht naar de vallei. 
Een andere, circulaire keienaccumulatie, gelegen in een ondiepe put, werd gevonden in het 
zuidelijk deel van de bovenvermelde structuur. In het centrum werd een dubbele put 
aangetroffen, die opgevuld was met fijn grind. Mogelijk gaat het hier om een paalgat. 
Binnen de woonstructuur werden nog verschillende andere structuren aangetroffen. 
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Nabij de noordwest –opening werd nog een ondiepe put aangetroffen. Deze put was volledig 
opgevuld met verbrande keien en keifragmenten. Twee grote brokken zandsteen werden 
gevonden aan de zijdekanten van deze circulaire put. De gebrekkige aanwezigheid van 
houtskool, evenals het feit dat de zandsteenbrokken niet verbrand zijn, wijst erop dat de keien 
ergens anders verbrand werden en vervolgens naar deze locatie gebracht zijn. 
In het uiterste zuiden van de woonstructuur werd nog een tweede putstructuur aangetroffen. 
Ook hier waren sporen van opwarming aanwezig. Deze structuur bestond voornamelijk uit 
verbrande zandsteenbrokken en was volledig verstoord. De put wordt door de onderzoekers 
beschouwd als een haard.  
Analyse van de horizontale verspreiding wijst op een ongelijke distributie van de vondsten.  
Er is een duidelijk onderscheid mogelijk tussen een binnenzone, gelegen in de woonstructuur en 
een buitenzone, gelegen tussen de woonstructuur en de vermoedelijke haard. Het merendeel aan 
floraresten werd gevonden in de nabijheid van deze haard, evenals de meeste trapezia en 
afgestompte microklingen. Andere concentraties aan materiaal konden tevens opgemerkt 
worden. Zo zijn de voorbereide kernen geconcentreerd in vierkant E21, terwijl een 
bewerkingszone kon onderscheiden worden in de nabijheid van de eerste putstructuur.  
 

26.5 Het archeologische materiaal 

26.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 60) 
 
Het merendeel van het materiaal werd vervaardigd uit een grijze silexsoort. Deze silex is 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit kleiafzettingen in de nabijheid van de Amblève –rivier.  
Het gebruik van vreemde steensoorten te Station Leduc is zeer beperkt. Men vond slechts 
enkele artefacten terug die gemaakt werden uit exotische materialen, waaronder Vetchauer 
silex, Wommersomkwartsiet en ten slotte een zwarte silex van onbekende herkomst.  
 
In totaal werden 1.842 vondsten aangetroffen op de site.  
De debitage is voornamelijk gericht op de productie van klingen. 
 
De informatie omtrent de precieze samenstelling van de industrie is zeer beperkt en kan als 
volgt omschreven worden: 
In totaal werden 34 kernen gevonden. Alle kernen zijn prismatisch.  
Klingen zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. De klingen kennen zeer 
gevarieerde vormen en zijn meestal regelmatig. Het merendeel werd gevormd door middel van 
de Montbani –debitagestijl. Daarnaast werden nog een deel minder regelmatige en enkele 
onregelmatige klingen aangetroffen. Afslagen zijn tevens aanwezig en vormen samen met de 
klingen bijna 25% van het totaal aan vondsten. De andere debitageproducten vormen tot 68% 
van het totaal aan materiaal. Verdere onderverdelingen worden echter niet gepreciseerd.  

26.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 61 -62) 
 
Er werden 129 werktuigen aangetroffen op een totaal van 1842 vondsten. Dit levert een 
gemiddeld percentage van bijna 7%. 
 
Te Remouchamps werden diverse gemene werktuigen aangetroffen, maar in veel beperktere 
mate dan de microlieten. Op de site werden onder andere enkele schrabbers gevonden. Deze 
zijn slechts beperkt aanwezig. Onder de schrabbers primeren de korte en eenvoudige types. 
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Messen en klingen met Montbani –retouches zijn tevens aanwezig. Beide vertonen 
gelijkaardige morfologische kenmerken. Onder de geretoucheerde klingen primeren de 
afgestompte klingen en klingen met eenvoudige retouches.  
Verder werden onder de gemene werktuigen nog 1 steker, evenals enkele geretoucheerde 
afslagen en andere minder frequente werktuigentypes gevonden. 
Microlieten vormen duidelijk de voornaamste categorie werktuigen (55%).  
De smalle microklingen met afgestompte boord vormen duidelijke een belangrijke groep. Het 
gaat hier echter meestal om fragmenten van microklingen. 
De trapezia vormen echter de grootste groep microlieten. Alle trapezia hebben een regelmatige 
vorm en werden gemaakt op Montbani –klingen. Deze groep is zeer divers en bestaat uit 
volgende types: enkele rechthoekige trapezia, evenals enkele lange asymmetrische trapezia en 
ten slotte 1 fragment van een kort symmetrisch trapezium.  
Andere microlieten komen tevens voor, weliswaar in beperktere mate. Het gaat onder meer om: 
Zonhoven –spitsen, spitsen met geretoucheerde basis, ongelijkbenige driehoeken en segmenten. 
Ten slotte werd nog 1 fragment van een microliet met vlakke retouches gevonden.  

26.5.3 Andere artefacten die gevonden werden op de site 
 
Ten slotte werd te Remouchamps nog gebruik gemaakt van verschillende andere elementen. Op 
de site werden onder andere enkele platen uit psammiet gevonden. Deze vondsten werden in 
situ verzameld. Verschillende platen tonen sporen van intentionele bewerking of retouches aan 
de zijkanten en zelfs sporen van polijsten en gladden. De platen en fragmenten ervan lagen bij 
voorkeur gepositioneerd in de buitenzone, op enkele meters van de haard. De vondst van enkele 
keien nabij één van de platen doet vermoeden dat ze gebruikt werden om planten te malen. Dit 
blijft echter onzeker. Daarnaast werden nog 3 keien aangetroffen die duidelijke gebruiksporen 
vertonen, evenals enkele kloppers uit kwarts en enkele lange keien. Deze laatste werden 
mogelijk gebruik als slaginstrumenten voor de silexbewerking. Op de site werd tevens een 
gepolijste disselkling aangetroffen. Deze dissel kan niet met zekerheid toegeschreven worden 
aan het Mesolithicum.  
 

26.6 Besluit 
 
De site ‘Station Leduc’ is voor de studie van het Mesolithicum zeer interessant, vermits het 
resten vertoont van een vroegere woonstructuur. De aanwezigheid en positie van artefacten op 
specifieke plaatsen kan tevens een idee geven omtrent de structurele organisatie van dergelijke 
woonstructuur en omtrent de gedragsaspecten van de prehistorische mens. De complexiteit van 
de structuur, bestaande uit ‘muren’ van keien, duidt erop dat deze locatie waarschijnlijk 
meerdere malen werd bezocht of gedurende een relatief lange periode bewoond werd. De 
ligging van de site nabij een rivier duidt hier tevens op. 
De typologische kenmerken van de werktuigen duiden volgens Gob op een relatie met de Rijn –
Maas –Schelde cultuur (Gob A. 1984). Typerend voor de laatste fase van de RMS –cultuur is 
namelijk de dominantie van microklingen met afgestompte boord, trapezia en Montbani –
klingen. De aanwezigheid van Montbani –klingen in is zeer belangrijk. Dit type werktuigen 
verscheen pas heel laat in België en wordt gecorreleerd met de intrede van de Montbani –
cultuur. Er werden in België echter ook enkele sites toebehorend aan de RMS –cultuur 
opgegraven, die tevens gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Montbani –klingen. De 
precieze toeschrijving van de werktuigen aan een specifieke culturele groep blijft dus nog 
onduidelijk. 
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27 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WEELDE –
PAARDSDRANK 

 

27.1 Algemene bespreking van de site 

27.1.1 Inleiding 
 
Tijdens de periode 1966 -1970 bezocht R. Foblets de locatie Weelde –Paardsdrank meerdere 
malen. Hij ontdekte er een grote hoeveelheid lithisch materiaal bovenop een continentale duin. 
Gedurende de jaren dat hij op het terrein surveys uitvoerde, verzamelde hij ongeveer 2500 
Mesolithische artefacten. Volgend op deze ontdekking besloot de K.U. Leuven het terrein op te 
graven tijdens de zomer van 1976 en 1977 (Huyge D. & Vermeersch P.M. 1982).  

27.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
Weelde –Paardsdrank is gelegen in de Turnhoutse Kempen, in de provincie Antwerpen. De 
exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 51°23’27” N.B. en 4°58’00” O.L. 
De Turnhoutse Kempen vormen in feite een interfluvium tussen het draineringgebied van de 
Maas in het noorden en de Schelde in het zuiden. Dit interfluvium bestaat voornamelijk uit 
vochtige, vlakke zandbodems, maar wordt op sommige plaatsen gekenmerkt door de 
aanwezigheid van tardiglaciale duinzanden, die zorgen voor een onregelmatige topografie. 
Deze tardiglaciale duinzanden bevatten talrijke depressies en venen. De eigenlijke vindplaats 
bevindt zich bovenop dergelijke brede zandgordel.  

27.1.3 Stratigrafische positie van het lithisch materiaal, verspreiding en andere verstoringen 
 
Profiel LF –LH 058 op de site vertoont volgende stratigrafische sequentie50

- De bovenste 20cm van de bodem bestaat uit een recente A0 –horizont. Deze laag werd 
slechts 1 maal bewerkt. Brokken van de oorspronkelijke bodem zijn bewaard gebleven 
in het onderste gedeelte van de laag. De bovenste 5cm van de bodem heeft een lichtere 
kleur als gevolg van een recente podzolisatie. 

: 

- A1-2 –horizont bestaande uit een grijze, losse zandbodem. Deze laag is naar onderen toe 
bijna volledig wit en bestaat uit een veen –podzol. 

- Bh –horizont: bestaat uit een scherp afgelijnde, zwarte, compacte zandlaag. 
- Lichtgele tot bruine zandlaag zonder duidelijke structuur. Deze laag loopt tot ongeveer 

80cm diep. Op sommige plaatsen is de laag dieper, als gevolg van onregelmatige 
inzakkingen in de bodem. Deze laag bestaat uit de A –horizont van de gepodzoliseerde 
bosbodem, die volledig homogeen werd als gevolg van bioturbatie. 

                                                 
50 Daar de diverse profielen grote onderlinge gelijkenissen vertonen, wordt hier slechts 1 profiel besproken. Profiel 
LE 030 -032 onderscheidt zich van het besproken profiel door de aanwezigheid van een Usselo –laag en een 
micropodzol. De micropodzol werd in het besproken profiel waarschijnlijk opgenomen in de B –horizont van de 
bosbodem en werd hierdoor volledig uitgewist.  
Profiel KQ 072 duidt er op dat de depositie van dekzanden bovenop de Usselo –laag in 2 fasen plaats vond. Eerst 
werden de jongere Dryas duinzanden afgezet. Vervolgens ontwikkelde zich hierop een Holocene bosbodem, die 
gehomogeniseerd was tot 50cm en waardoor dierengangen liepen. Deze laag werd vervolgens bedekt door een 
vegetatie, die zorgde voor een sterke humustoename en door veen. De veenafzetting zorgde voor de typische 
podzolvorming. De bovenste zandlaag werd ten slotte afgezet voordat de podzolisatie voltrokken was.  
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- Origineel duinzand, gelegen tussen de inzakkingen. Op sommige plaatsen zijn strengen 
ijzeroxide merkbaar. Deze strengen vertegenwoordigen de BC –horizont. Ongeveer 1cm 
dikke, kronkelende lagen verstoren deze laag. De verstoringen zijn afkomstig van 
dierlijke activiteiten. 

- De dierlijke gangen lopen tot ongeveer 150cm diep tot in een lichtgele zandlaag. 
- Vanaf 180cm verschijnt een leemachtige zandbodem, die 2 slibrijke lagen bevat. 

De stratigrafische sequentie duidt aan dat de duinzanden één geheel vormen en duidelijk te 
onderscheiden zijn van de onderliggende leemrijke dekzanden. De vorming van de duinen vond 
vermoedelijk plaats tijdens de Jongere Dryas door aanhoudende windactiviteit. De 
klimaatsverbetering vanaf het Holoceen stopte deze activiteiten, waarbij vervolgens een 
bosbodem werd afgezet. Na de Mesolithische occupatie was er opnieuw eolische activiteit.  
 
De verticale verspreiding van het archeologische materiaal dat zich in situ bevond, vertoont een 
zeer gevarieerd beeld. De analyse van deze verspreiding is op verschillende plaatsen gehinderd 
door de zware verstoring van de bovenste horizonten. Gezien deze verstoringen51

 

 werd besloten 
om alleen sectoren 1, 4 en 5 te analyseren. 

Sector 1: 
Bijna 56% van alle vondsten in sector 1 werden in situ verzameld. De verstoorde ploeglaag had 
hier een gemiddelde dikte van ongeveer 30cm. De onderliggende A2 –horizont was gedeeltelijk 
afgeknot door beploeging. De meeste vondsten werden aangetroffen in deze horizont, evenals 
in de onderliggende B2 –horizont. Er werden slechts weinig vondsten aangetroffen in de C –
horizont. De meeste artefacten lagen verspreidt tussen 30cm en 40cm.  
 
Sector 4: 
In sector 4 werd slechts 31% van alle vondsten in situ verzameld. Dit eerder lage percentage is 
te wijten aan de zware verstoring van de oorspronkelijke podzol op deze locatie. De A2 –
horizont is in deze zone slechts over een dikte van 10cm bewaard. De Ap –horizont ligt dan ook 
meestal rechtsreeks bovenop de B2 –horizont. Op sommige plaatsen is de bodem zelfs 
verstoord tot aan de C –horizont. In deze sector werd meer dan 50% van alle in situ vondsten 
verzameld net onder de verstoorde horizont, wat neerkomt op een interval van 10cm tot 20cm. 
De onderliggende lagen bevatten een veel kleinere hoeveelheid materiaal.  
 
Sector 5: 
Sector 5 bevatte het grootste aantal in situ vondsten. Hier werd 67,4% van het materiaal in zijn 
oorspronkelijke positie teruggevonden. De ploeglaag heeft in deze zone een gemiddelde dikte 
van 20cm-30cm en ligt opnieuw bovenop een afgeknotte A2 –horizont. De A2 –horizont is 
bewaard over een dikte van 10cm -20cm. In het meest noordelijke deel van de concentratie 
werd de A2 –horizont volledig uitgewist door het ploegen. De verticale verspreiding van het 
materiaal is meestal beperkt gebleven tot 20cm. Gezien de zware afknottingen van horizonten 
in deze zone, loopt de verspreiding van het materiaal meestal verder dan de B2 –horizont.  
 
In de onderzochte zones (sector 1, 4 en 5) waren geen structurele sporen aanwezig. Het enige 
middel om de oorspronkelijke bewoning te achterhalen, was dus de verspreiding van het 
archeologische materiaal. Gezien de zware verstoringen kon men de de echte omvang van de 
verticale verspreiding niet achterhalen. Ervaring met andere sites duidde echter aan dat de 
occupatie meestal samenvalt met het bovenste deel van de verticale concentratie. De variaties in 

                                                 
51 Het materiaal afkomstig van verscheidene testputten is namelijk voor 60% verstoord.  
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de verspreiding tussen de verschillende sectoren zijn vermoedelijk te wijten aan menselijke 
elementen en invloeden van bioturbatie, die naar gelang de zone intenser waren.  
De onderzoekers concluderen dat in sector 4 (gezien het kleine aantal vondsten in situ) de 
originele occupatie is weggewist door ploegactiviteiten. In sector 1 en 5 komt de originele 
bewoninglaag waarschijnlijk overeen met de onderste grens van de verstoring. 
 
De horizontale verspreiding van het materiaal leverde tevens informatie omtrent de occupatie.  
Alle in situ teruggevonden artefacten52

 

 werden op een horizontaal verspreidingplan geplaatst, 
om zo een ruimtelijk patroon te kunnen onderscheiden. In totaal konden 3 artefactenrijke 
concentraties onderscheiden worden (sector 1, 4 en 5).  

Sector 1: 
Sector 1 vertoont een eerder onregelmatige artefactenverspreiding. Er zijn wel enige clusters 
merkbaar in vierkanten AF 004 en AB 011. In de nabijheid van dit laatste vierkant werden 
verscheidene kernen en verfrissingproducten aangetroffen. Er werd tevens een circulaire 
structuur, bestaande uit verbrand zandsteen en kwarts, opgemerkt. Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het om de restanten van een circulaire stenen haard. Kenmerkend is tevens het hoge aantal 
verbrande artefacten (30%) in vergelijking met de rest van de site. Dit is waarschijnlijk te 
wijten aan de aanwezigheid van een haard. Refitting toonde aan dat het materiaal in deze zone 
over een groot oppervlak verspreid was. Hoewel enige groeperingen van vondsten merkbaar 
zijn, geeft het verspreidingplan van sector 1 over het algemeen een tamelijk diffuus beeld. 
 
Sector 4: 
Sector 4 is nog moeilijker te interpreteren. Hier werd slechts 30% van alle vondsten in situ 
gevonden. Er zijn slechts enkele kleine vondstenclusters merkbaar in deze zone. Het materiaal 
vertoont hier opnieuw een tamelijk hoog percentage aan verbranding (22,7%). Merkwaardig is 
tevens de vondst van verscheidene aardewerkscherven binnen de Mesolithische laag, 
voornamelijk binnen de B2h- en onderliggende horizonten. Eigenaardig genoeg ontbreken 
enige aanduidingen van verstoring, die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de 
aanwezigheid van de scherven. In de C –horizont werden de scherven en het lithisch materiaal 
in de onmiddellijke nabijheid van elkaar aangetroffen. Hoewel het distributieplan geen duidelijk 
afgelijnde clusters aanduidt, zien we dat de eindschrabbers voornamelijk geconcentreerd liggen 
in het oosten van de sector, terwijl de trapezia zich voornamelijk in het centrum bevinden.  
 
Sector 5: 
Sector 5 was de best bewaarde concentratie op de site. Meer dan 60% van het materiaal werd in 
situ verzameld en kon geanalyseerd worden op zijn verspreiding. De concentratie in sector 5 
heeft een duidelijke ovaalvormige aflijning en meet ongeveer 7m op 3m.  
Hoewel de A2 –horizont in het noordelijk deel van de eenheid zwaar verstoord is, heeft dit de 
algemene horizontale verspreiding van het materiaal niet te zwaar beïnvloed. In deze sector 
werd 1 scherf aangetroffen, gelijkaardig aan de scherven uit sector 4. Ongeveer 21,2% van de 
vondsten vertoont sporen van verbranding. Analyse toonde aan dat de kernen, 
verfrissingmateriaal, werktuigen en stekers willekeurig verspreid zijn binnen de concentratie. 
Ten slotte werden een aanzienlijke hoeveelheid hazelnootschelpen, verbrand bot, houtskool en 
organische resten aangetroffen. Ze konden niet verbonden worden met een specifieke structuur.  

                                                 
52 Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat een groot deel van het ‘in situ’ aangetroffen materiaal 
gerecupereerd werd via zeven. De exacte locatie van deze vondsten kon hierdoor niet achterhaald worden. Dit 
zorgt ervoor dat ongeveer 20 -30% van de in situ vondsten niet geregistreerd werden op het verspreidingplan. 
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27.2 Datering 
 
Hoewel verschillende palynologische analyses werden uitgevoerd op het terrein, was het niet 
mogelijk deze stalen met zekerheid te linken aan archeologische elementen of activiteiten.  
Enkele 14C –dateringen leverden wel informatie over de chronologische positie van de site. 

- Vierkanten KA –KB 050: < 430 B.P. 
- Sector 5: 5.710 ± 80 B.P. 
- Sector 5: 6.990 ± 135 B.P. 

De eerste datering werd uitgevoerd op een klein houtskoolmonster, afkomstig uit de grijze 
verkleuring van de C –horizont. De tweede datering werd verkregen op verspreide 
houtskoolresten, afkomstig uit de gebleekte A2 –horizont van sector 5. De laatste datering ten 
slotte was afkomstig van een aanzienlijke hoeveelheid gebroken en verbrande 
hazelnootschelpen uit sector 5, verzamelt in de B2ir- en BC –horizont.  
 

27.3 De toegepaste opgravingtechniek 
 
Voorafgaand aan de opgraving werd een topografisch onderzoek van het gebied uitgevoerd. 
Vervolgens werd door middel van 2 palen een basislijn uitgezet op de site. Deze lijn werd door 
de onderzoekers gebruikt als abscis voor het roostersysteem. G 
Gedurende de eerste campagne van 1976 werden verschillende vierkanten (van 1m op 1m) en 
testputten uitgezet over het volledige terrein om zo zones met hoge artefactenconcentraties te 
onderscheiden. Op basis hiervan werd besloten om sectoren 1, 4 en 5 nauwkeuriger te 
onderzoeken. Tijdens de campagne van 1976 werd sector 4 volledig onderzocht. Sectoren 1 en 
5 werden onderzocht tijdens de daaropvolgende opgraving van 1977. De onderzoekers 
opteerden voor verschillende opgravingtechnieken op de site. De eerste techniek bestond eruit 
de verstoorde bodem (Ap –horizont) te verwijderen en te zeven, waarna vierkanten van 1m op 
1m of sleuven van 1m op 2m horizontaal werden opgegraven. Daarnaast werd de podzolbodem 
van sector 4 tevens horizontaal opgegraven in rechthoeken van 6m op 5m, in de hoop enige 
bewoningsporen te vinden. Het merendeel van de verwijderde bodem werd mechanisch of met 
de hand gezeefd door middel van 4mm mazen. In situ vondsten werden driedimensionaal 
ingetekend.  
 

27.4 De site zelf en de concentratie(s) 
 
Zoals in vorige delen al werd aangehaald, kon men op de site 3 duidelijke concentraties 
onderscheiden, waar het materiaal nog enigszins in situ bewaard is gebleven. 
Sector 1 bevatte een aanzienlijke hoeveelheid materiaal in situ. Gezien de verstoringen op het 
terrein kon deze concentratie echter niet duidelijk afgelijnd worden. 
In sector 4 werd een veel beperkter hoeveelheid materiaal in situ gevonden. Ook deze 
concentratie kon niet goed afgelijnd worden. 
Sector 5 ten slotte bevatte de grootste hoeveelheid materiaal in situ. Ondanks de verstoring van 
de A2 –horizont in het noordelijke deel van de eenheid, was de ovaalvormige aflijning van de 
concentratie duidelijk zichtbaar. Deze eenheid besloeg een oppervlak van 7m op 3m. Via 
testputten kon aangetoond worden dat verscheidene zones in de nabijheid van de onderzochte 
sectoren tevens een hoeveelheid lithisch materiaal bevatten. Deze zones waren dikwijls te 
verstoord en werden niet volledig onderzocht. We beschikken dan ook niet over gegevens 
omtrent de exacte omvang van de site.  
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27.5 Het archeologische materiaal 

27.5.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 63) 
 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex en Wommersomkwartsiet.  
Ftaniet en zandsteen werd slechts in enkele gevallen gebruikt.  
De gebruikte silex is meestal van inferieure kwaliteit. Het merendeel van de silexknollen 
vertoont talrijke vorstinwerkingen en is heterogeen qua kleur en structuur. De aanwezigheid 
van cortexresten duidt erop dat de meerderheid van de silex afkomstig is van gerolde knollen. 
Hoewel de onderzoekers de exacte locatie van de vuursteen niet konden achterhalen, gaan ze 
ervan uit dat de silex lokaal ontgonnen werd in de nabijgelegen grindterrassen.  
De oorsprong van de zandsteenfragmenten en het ftaniet blijft echter onduidelijk.  
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
De kernen komen in alle 3 de sectoren in ongeveer gelijke aantallen voor. Kernen met 1 
slagrichting domineren. In sector 1 zien we dat kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen iets 
frequenter aanwezig zijn dan kernen met 2 kruisende slagrichtingen. Dit in tegenstelling tot de 
andere 2 sectoren, waar de laatste groep frequenter voorkomt. Onregelmatige kernen komen 
vaak voor, in tegenstelling tot discoïdale en globulaire kernen. Opmerkelijk voor sector 1 en 5 
is het hoge aantal kernen dat niet geïdentificeerd kon worden.  
Onder het verfrissingmateriaal werden zowel kernflankafslagen, kerntabletten als 
kernrandklingen teruggevonden. De laatste groep domineert duidelijk.  
De debitage zelf is voornamelijk gericht op de productie van klingen. Ongeveer 70% van alle 
werktuigen werd op deze debitageproducten vervaardigd. Volledige klingen zijn eerder 
zeldzaam. Klingfragmenten zijn echter zeer sterk aanwezig in de assemblage. Opmerkelijk is 
het preferentiële gebruik van Wommersomkwartsiet voor de productie van klingen, dit in 
tegenstelling tot afslagen, die meestal uit silex vervaardigd zijn.  
Afslagen, brokstukken en chips komen in alle 3 de sectoren in ongeveer gelijke aantallen voor. 
Grote afslagen zijn eerder zeldzaam. Op de site werden tevens verscheidene corticale afslagen 
aangetroffen. Het aandeel van deze afslagen is ongeveer gelijk in de verschillende sectoren en 
varieert tussen de 12% en 15%. De debitageproducten vertonen quasi allemaal regelmatige, 
parallelle boorden, wat wijst op de toepassing van de ‘Montbani –debitagestijl’. Kerfresten zijn 
over het algemeen goed vertegenwoordigd.   
Ten slotte werden nog enkele kwartskeien aangetroffen, die gebruikt werden als kloppers.  

27.5.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 64 -66) 
 
Werktuigen komen in ongeveer gelijke mate voor in sectoren 1 (6,3%) en 4 (6,9%), in 
tegenstelling tot sector 5 waar hun aandeel beduidend lager is (4,58%).  
 
Schrabbers vormen een belangrijk type werktuigen op de site. In alle 3 de sectoren komen ze in 
ongeveer gelijke mate voor, hoewel ze iets minder frequent zijn in sector 1.  Eindschrabbers op 
afslag komen frequenter voor dan eindschrabber op kling. In de meeste gevallen zijn de 
eindschrabbers op kling lang. Korte eindschrabber op kling komen praktisch niet voor. Onder 
de eindschrabbers op afslag domineren de eenvoudige eindschrabbers en de 
duimnagelschrabbers. Er werden tevens een aanzienlijke hoeveelheid fragmenten van 
schrabbers aangetroffen53

                                                 
53 Deze fragmenten werden geplaatst onder de categorie ‘andere eindschrabbers op afslag’.  

. Binnen de assemblage werden ook enkele dubbelschrabbers, evenals 
een gekerfde en enkele getande eindschrabbers aangetroffen. Ten slotte werden in sector 1 en 5 
enkele boordschrabbers gevonden.  
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Geretoucheerde afslagen komen in ongeveer gelijke mate voor in de 3 sectoren en vormen een 
belangrijk onderdeel binnen de werktuigensamenstelling. Het merendeel van de afslagen 
vertoont een gedeeltelijke en regelmatige retouche op 1 boord. Continue retouches zijn eerder 
zeldzaam. Afgeknotte afslagen domineren op de getande afslagen.  
Boren en stekers zijn zeldzaam en vormen samen slechts 1% van het totaal aan werktuigen. 
Stekers zijn nog zeldzamer. Er werd slechts 1 exemplaar gevonden.  
Geretoucheerde klingen en microklingen zijn goed vertegenwoordigd onder de werktuigen. 
Onder de geretoucheerde klingen werden voornamelijk afgeknotte klingen en enkel gekerfde 
klingen aangetroffen. De afgeknotte klingen zijn ofwel schuin afgeknot of gebroken onder de 
afknotting. Atypische en gedeeltelijk afgestompte klingen komen minder vaak voor. In enkele 
gevallen werden tevens klingen met 2 geretoucheerde boorden aangetroffen. In sectoren 1 en 4 
werden tevens enkele klingen met gebogen uiteinde gevonden. In deze sectoren vertoont bijna 
1/5 van alle klingen regelmatige retouches langs 1 of beide boorden of op het distale uiteinde. 
In sector 5 vertoont zelf ¼ van de klingen regelmatige retouches.  
Ten slotte werden 1 pièce émoussée, evenals 1 sterk versplinterd artefact, dat door de 
onderzoekers beschouwd wordt als een pièce esquillée, ingezameld. 
Microlieten zijn goed vertegenwoordigd binnen de werktuigenassemblage. 
Binnen deze categorie vormen de spitsen met niet –geretoucheerde basis een belangrijke groep. 
Schuin afgeknotte spitsen en korte spitsen komen het frequentst voor en zijn vooral in sector 1 
sterk aanwezig. Korte spitsen vormen in alle 3 de sectoren bijna 60% van alle spitsen met niet –
geretoucheerde basis. Ten slotte werden onder de spitsen met niet –geretoucheerde basis nog 5 
spitsen met 1 afgestompte boord, evenals enkele spitsen met 2 geretoucheerde boorden en een 
atypisch dubbel afgestompte spits aangetroffen.  
Segmenten komen, in tegenstelling tot de vorige categorie, praktisch niet voor op de site. Er 
werd slechts 1 exemplaar aangetroffen, meer bepaald in sector 1.  
In sector 1 en 5 vormen de microklingen met afgestompte boord een belangrijke groep. 
Eigenaardig genoeg ontbreken deze werktuigen volledig in sector 4. Het merendeel van de 
microklingen met afgestompte boord zijn klein qua formaat. Volledige exemplaren ontbreken in 
de assemblage. Afgeknotte en gebroken microklingen met afgestompte boord komen 
daarentegen in ongeveer gelijke aantallen voor in beide sectoren. Fragmenten van microklingen 
met 2 afgestompte boorden zijn enkel in sector 5 aanwezig. De grotere exemplaren vertonen de 
zelfde eigenschappen en soorten retouches als de kleine exemplaren. Onder deze categorie werd 
ten slotte 1 ongelijkbenige microkling met afgestompte boord aangetroffen. Dit werktuig 
vertoont echter grote gelijkenissen met de driehoeken.  
Driehoeken komen in gelijke mate voor in sectoren 1 en 4 (5,6%). In sector 5 zijn ze eerder 
zeldzaam (1,9%). Onder deze categorie domineren de ongelijkbenige driehoeken. Verder kon 
men onder de driehoeken in sector 5 nog 1 atypisch gelijkbenig exemplaar onderscheiden.  
Microlieten met vlakke retouches vormen een zeer belangrijke categorie in sector 1 (11,3%). In 
sector 4 en 5 zijn ze echter veel minder frequent. Ze vormen er respectievelijk 2,4% en 3,9% 
van alle microlieten. Onder deze groep domineren vooral de Maretakspitsen. Driehoeken met 
vlakke retouches zijn enkel in sector 1 aanwezig. Verschillende fragmenten van microlieten met 
vlakke retouches werden onder de categorie ‘andere microlieten met vlakke retouches 
geplaatst’, vermits ze door hun graad van fragmentatie niet verder determineerbaar zijn. Spitsen 
met schuine basis en met vlakke retouches zijn ook goed vertegenwoordigd, evenals de spitsten 
met afgeronde basis en vlakke retouches gevonden. 
Spitsen met geretoucheerde basis komen niet vaak voor op de site. In sector 1 en 4 werden 
onder andere 3 korte, driehoekige spitsen aangetroffen. In sector 1 werd tevens 1 lange, 
driehoekige spits en 1 spitsboogvormige spits gevonden. Er kon binnen deze groep ten slotte 1 
Tardenoisspits onderscheiden worden, afkomstig uit sector 5. 
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Trapezia vormen de belangrijkste groep. Merkwaardig is het frequente gebruik van 
Wommersomkwartsiet voor de vervaardiging van deze werktuigen54. De rhombische trapezia 
vormen een zeer belangrijke categorie. In iedere sector vormen ze ongeveer ¼ van alle trapezia. 
Lange rhombische trapezia zijn frequenter dan de korte exemplaren. Rechthoekige trapezia 
domineren echter en zijn voornamelijk in sectoren 1 en 4 zeer sterk aanwezig. Het gaat hierbij 
meestal om korte exemplaren. Lange rechthoekige trapezia of Vielle –trapezia zijn veel minder 
frequent. Opnieuw werd een aanzienlijke hoeveelheid Wommersomkwartsiet gebruikt voor de 
fabricatie van deze microlieten55

Asymmetrische trapezia zijn goed vertegenwoordigd. Ze zijn het sterkst aanwezig in sector 5. 
In sector 1 en 4 domineren vooral korte asymmetrische trapezia. In sector 5 komen zowel korte 
als lange exemplaren in ongeveer gelijke aantallen voor. Symmetrische trapezia komen veel 
minder vaak voor. Deze groep is in alle sectoren het minst goed vertegenwoordigd.  

.  

Spitsen van het Danubiaan –type zijn ook goed aanwezig (9 ex.).  
Daarnaast werden op de site nog enkele onbepaalde microlieten gevonden.  
Ten slotte kon men onder de Mesolithische werktuigen nog een aanzienlijke hoeveelheid 
Montbani –klingen onderscheiden. Montbani –klingen met meerdere kerven of onregelmatige 
retouches zijn het frequentst. Van deze laatste groep is de retouche meestal op slechts 1 boord 
aangebracht. Een deel van de Montbani –klingen met onregelmatige retouches zijn mogelijk 
ontstaan door frequent gebruik van Montbani –klingen met meerdere kerven. Onder deze 
categorie werden nog verscheidene klingen met tegenovergestelde kerven, evenals klingen met 
tegenovergestelde retouches, klingen met afgezette retouche of kerven en ten slotte enkele 
gecombineerde Montbani –klingen aangetroffen. We zien hier opnieuw dat een aanzienlijke 
hoeveelheid Montbani –klingen vervaardigd werd uit Wommersomkwartsiet56

Verder werden nog een groot aantal werktuigfragmenten gevonden. Waarschijnlijk gaat het in 
de meeste gevallen om fragmenten van microlieten.  

. 

 
Er werden ten slotte nog enkele werktuigen aangetroffen met Neolithische kenmerken, evenals 
2 sferische gerolde kwartskeien en enkele zandsteenplaten, die duidelijke polijstsporen dragen. 
De kwartskeien vertonen schuurplekken aan de uiteindes en werden mogelijk als kloppers 
gebruikt. De rol van de zandsteenplaten is niet gekend.  
 

27.6 Besluit 
 
Gezien de duidelijke aflijning van sector 5 gaat men ervan uit dat deze zone slechts 1 
occupatiefase vertegenwoordigd. De concentraties van sectoren 1 en 4 zijn echter veel diffuser 
en meer verstoord. Op basis van de grote typologische gelijkenissen tussen de 3 sectoren kan 
men echter aannemen dat deze entiteiten samen horen. Op basis van de kenmerken van het 
materiaal classificeerde Vermeersch (Vermeersch P.M. 1984) de site van Weelde als een aparte 
groep, namelijk de ‘Groep van Paardsdrank’. Kenmerkend voor deze groep is het belang van de 
trapezia die ongeveer 25% tot 50% uitmaken van alle microlieten. 

                                                 
54 Het hoge percentage aan Wommersomkwartsiet is vooral merkbaar in sector 4, waar 40% van alle trapezia uit 
deze materie vervaardigd is. In sectoren 1 en 5 vormt het aandeel aan Wommersomkwartsiet ongeveer 29%.  
55 In sector 4 is Wommersomkwartsiet het frequentst gebruikt, namelijk in ongeveer 70% van alle gevallen. In 
sector 1 en 5 werd deze materie in 40% van de gevallen gebruikt. 
56 38% in sector 1, 44% in sector 4 en 45% in sector.  
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1 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE DAKNAM –
BORMTE 

 

1.1 Algemene bespreking van de site 

1.1.1 Inleiding 
 
De site Daknam –Bormte werd ontdekt in 1990 door M. De Meireleir en H. De Bock en is 
sindsdien reeds meerdere malen geprospecteerd (Van Vlaenderen L., Sergant J., De Bock H. & 
De Meireleir M. 2006). 

1.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich bovenop een kleine zandophoping, in de onmiddellijke nabijheid 
van de Bormtebeek. Hoewel de volledige omvang van de site in het noordwesten en oosten niet 
meer achterhaald kon worden, was een duidelijke concentratie merkbaar in het centrum. De 
exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 123,10 E en 203,20 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 12. 
 

1.2 Het archeologische materiaal 

1.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 67) 
 
Het merendeel van de artefacten werd vervaardigd uit silex. Er werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van lokale silex (93,16%). Zwarte silex (2,28%) en grijze silex (1,34%) komen tevens 
voor, maar in veel beperktere mate. Ten slotte werd op de site een kleine hoeveelheid mijnsilex 
(0,94%) gevonden. 
In enkele gevallen werd kwartsiet van Wommersom (1,74%) en van Tienen (0,54%) gebruikt.  
Op iets meer dan 4% van alle artefacten is een patina merkbaar. 
Ten slotte vertoont 30,74% van de vondsten sporen van verbranding.  
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
Kernen worden vertegenwoordigd door 28 exemplaren. Onder deze categorie bevonden zich 11 
kernen met 1 slagrichting, evenals 7 kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen, 1 kern met 
kruisende slagrichtingen en 1 kern met meerdere slagrichtingen. Er werden tevens 8 
kernfragmenten teruggevonden. 
In totaal werden op de site tevens 4 verfrissingproducten gevonden, namelijk 3 
kernrandafslagen en 1 kernflankafslag.  
Onder de debitageproducten domineren vooral de afslagen. (Micro)klingen zijn ook tamelijk 
goed aanwezig en vertonen een onregelmatige debitage. 
Ten slotte werden op de site nog 13 brokstukken en kloppers, evenals 1 stekerafslag en 2 
kerfresten gevonden. 
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1.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 68) 
 
Werktuigen zijn goed vertegenwoordigd. In totaal werden 55 werktuigen onderscheiden op 742 
artefacten. Dit levert een percentage op van 7,41%. 
 
Schrabbers zijn het best vertegenwoordigde werktuigtype in de assemblage. In totaal werden 18 
exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 6 geretoucheerde en 5 eenvoudige 
afslagschrabbers, 1 verkorte klingschrabber, 1 getande schrabber, 1 ovaalschrabber en 4 
fragmenten. 
Geretoucheerde afslagen worden gerepresenteerd door 8 vondsten. 
Op de site werden tevens 2 boren ingezameld, evenals 4 geretoucheerde (micro)klingen, 
namelijk 2 geretoucheerde microklingen, 1 microkling met schuine afknotting en 1 microkling 
met distale retouches. 
Onder de gemene werktuigen bevond zich ten slotte nog 1 combinatiewerktuig, meer bepaald 
een ruimer –boor. 
De microlieten op de site worden vertegenwoordigd door 9 exemplaren, waardoor de 
microlieten 16,36% uitmaken van het totaal aan werktuigen. 
Binnen deze groep bevonden zich 2 driehoeken met vlakke retouches, 2 Tardenoisspitsen met 
ventrale en lichtjes concave basis, evenals 1 Tardenoisspits met directe basis, 1 spits met 
schuine afknotting, 1 fragment van een driehoek en ten slotte nog 2 microlieten die niet verder 
konden geanalyseerd worden.  
Verder werden op de site nog 12 onbepaalde werktuigenfragmenten aangetroffen, evenals 15 
Neolithische artefacten. 
  

1.3 Besluit 
 
De toepassing van de Coincy –debitagestijl, de aanwezigheid van kwartsiet van Tienen en de 
ingezamelde microlieten wijzen op een Vroeg- of Midden –Mesolithische datering. 
De onderzoekers zijn echter geneigd om de Vroeg –Mesolithische datering voorop te stellen. 
Verscheidene elementen wijzen er echter op dat deze locatie ook tijdens het Midden –
Mesolithicum en het Neolithicum werd bezocht.  
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2 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
LOVENDEGEM –BRUG OOST 

 

2.1 Algemene bespreking van de site 

2.1.1 Inleiding 
 
De site Lovendegem –Brug Oost werd ontdekt en geprospecteerd door J. Semey, F. Parmentier 
en G. Van der Haegen (Van der Haegen G., Crombé P. & Semey J. 1999). 

2.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich op enkele tientallen kilometers van Gent en is gelegen bovenop een 
oost –west georiënteerde zandrug, op ongeveer 200m ten zuiden van de kanaaldepressie. 
Luchtfoto’s tonen aan dat de site zich eigenlijk bevond op de droogste plek van een reeks 
zandruggen, die in het noorden en oosten omgeven waren door allerlei depressies. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 96,62 E en 197, 89 N en de kadastrale 
gegevens: perceel 243a.  
 

2.2 Het archeologische materiaal 

2.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 69) 
 
Het merendeel van het materiaal werd uit silex vervaardigd. Er waren slechts 4 artefacten 
gemaakt uit Wommersomkwartsiet.  
 
Kernen komen in zeer gevarieerde vorm voor. Op de site bevonden zich verscheidene kernen 
met 1 slagrichting. Ze vertonen meestal een piramidale vorm. Kernen met 2 slagrichtingen 
komen tevens voor en hebben ook vaak een piramidale vorm. Kernen met meerdere 
slagrichtingen vormen echter ongeveer de helft van de kernen op de site. Schijfvormige kernen 
zijn weinig frequent. 
Binnen de assemblage bevonden zich tevens 12 verfrissingproducten. 
Afslagen en (micro)klingen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. Deze debitageproducten 
vormen samen iets meer dan 49% van het totaal aan vondsten. 
Merkwaardig is tevens het tamelijk hoge aantal brokstukken op de site. 
Ten slotte werden 6 kerfresten aangetroffen, die getuigen van de productie van microlieten. 

2.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 70) 
 
In totaal konden 57 werktuigen onderscheiden worden op 1187 artefacten. Dit brengt het 
werktuigenpercentage op 4,80%. 
 
Schrabbers zijn heel goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. In totaal werden 23 
exemplaren aangetroffen, waardoor de schrabbers meer dan 40% van alle werktuigen uitmaken. 
Onder deze categorie bevonden zich 1 klingschrabber, evenals 6 verkorte klingschrabbers en 3 
cirkelschrabbers. Deze laatste groep vertoont een zeer diverse afwerking. Daarnaast werden nog 
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1 spitsboogschrabber, 11 afslagschrabbers en 1 fragment gevonden. De afslagschrabbers zijn 
tevens zeer divers qua afwerking.  
De geretoucheerde afslagen worden vertegenwoordigd door 3 exemplaren. 
Op de site werden tevens 5 stekers aangetroffen, meer bepaald 1 steker op breuk en 4 stekers op 
afknotting. Ze zijn allemaal groot en krachtig. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 3 exemplaren op afknotting, evenals 4 
microklingen met regelmatige retouches en 1 microkling met distale retouches.  
De microlieten worden vertegenwoordigd door 18 exemplaren. Onder deze categorie 
domineren vooral de spitsen met niet –geretoucheerde basis. Hieronder bevonden zich 1 spits 
met schuine afknotting, 1 spits met 2 afgestompte boorden en 8 spitsen met 1 afgestompte 
boord. De microklingen met afgestompte boord worden vertegenwoordigd door 4 exemplaren. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 2 ongelijkbenige driehoeken, 1 
Tardenoisspits en 1 onbepaald fragment. 
Ten slotte werden op de site 3 Neolithische artefacten aangetroffen. 
 

2.3 Besluit 
 
De aanwezigheid van de Coincy –debitagestijl, die gericht was op de productie van 
onregelmatige (micro)klingen, evenals de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde 
basis (voornamelijk spitsen met 1 of 2 afgestompte boorden) en de aanwezigheid van stekers 
wijzen allemaal in de richting van een Vroeg –Mesolithische datering.  
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3 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE SINAAI –
EINDEKEN 

 

3.1 Algemene bespreking van de site 

3.1.1 Inleiding 
 
De site Sinaai –Eindeken werd ontdekt door H. De Bock en M. De Meireleir in 1990 en is 
meerdere malen geprospecteerd (Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 
2006).  

3.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in de directe nabijheid van de Moervaart, bovenop een zandophoping en 
wordt in het zuiden afgelijnd door het alluvium van de vaart. Het merendeel van het materiaal 
werd in het centrale deel van de site en gedeeltelijk naar het zuiden en oosten toe gevonden. De 
exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 123,42 E -204,98 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 47, 49 en 63. 
 

3.2 Het archeologische materiaal 

3.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 71) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex (96,39%), meer bepaald lokale silex. 
Daarnaast werd tevens grijze silex en in mindere mate zwarte silex en mijnsilex aangetroffen. 
Ten slotte werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (3,61%). 
Ongeveer 3,88% van alle artefacten vertoont een patina. 
Verbrandingsporen zijn merkbaar op 25,04% van alle vondsten. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden 19 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich hoofdzakelijk kernen met 1 
slagrichting (8 ex.). Er werden echter ook 1 kern met 2 tegengestelde slagrichtingen, evenals 4 
kernen met 2 kruisende en 1 kern met meerdere slagrichtingen aangetroffen. Ten slotte 
bevonden zich onder de kernen nog 1 kern op afslag en 4 fragmenten. Eén exemplaar werd 
waarschijnlijk ook als klopper gebruikt. 
Het aantal verfrissingproducten is gering en bestaat uit 2 kernrandklingen en 1 kernrandafslag. 
De toegepaste debitage is onregelmatig. (Micro)klingen, maar vooral afslagen zijn goed 
vertegenwoordigd op de site. 
 

3.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 72) 
 
Er bevonden zich in totaal 50 werktuigen op de site. Dit levert een percentage op van 6,84%. 
 
Schrabbers zijn heel talrijk. Er werden in totaal 18 exemplaren ingezameld, waardoor de 
schrabbers de voornaamste werktuigencategorie vormen. Hieronder bevonden zich 7 
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eenvoudige afslagschrabbers, evenals 3 ovaalschrabbers, 3 geretoucheerde afslagschrabbers, 1 
klingschrabber, 1 dubbelschrabber en ten slotte nog 3 fragmenten. 
De geretoucheerde afslagen zijn veel minder talrijk. Er werden slechts 4 exemplaren 
aangetroffen, waaronder 3 geretoucheerde afslagen en 1 afgeknotte afslag. 
Op de site werd tevens 1 bek, 1 ruimer en 1 boor gevonden. 
Stekers ontbreken volledig in de assemblage. 
Het aantal geretoucheerde (micro)klingen is ook beperkt en bestond uit 1 geretoucheerde 
microkling, 1 dwars afgeknotte microkling en 1 microkling gebroken in een kerf. 
Er bevonden zich op de site tevens 8 werktuigen die niet verder konden geplaatst worden, 
evenals 2 pièces émoussées. 
De microlieten vormen de tweede belangrijkste groep werktuigen op de site. In totaal werden 
11 exemplaren verzameld. Hieronder bevonden zich 2 atypische segmenten, evenals 2 
ongelijkbenige driehoeken, 1 spits met schuine afknotting en 1 spits met afgestompte boord. 
Verder kon men onder deze categorie nog 1 smalle microkling met afgestompte boord, 1 
driehoekige spits met ventrale retouches57

Daarnaast werd tevens 1 Montbani –kling aangetroffen. 
 en 3 microlietfragmenten onderscheiden. 

Ten slotte bevonden zich op de site nog 14 Neolithische artefacten. 
 

3.3 Besluit 
 
De meeste microlieten wijzen op een datering in het Vroeg –Mesolithicum. De aanwezigheid 
van de driehoekige (BK –achtige spits), evenals de vondst van 1 Montbani –kling en het 
tamelijk belangrijke aandeel aan Wommersomkwartsiet wijzen echter op een Laat –
Mesolithische datering. Op de site werd tevens een interessante hoeveelheid Neolithisch 
materiaal aangetroffen. Gezien de dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis, en de 
beperktere aanwezigheid van Laat –Mesolithische gidsfossielen, dient de hoofddatering echter 
geplaatst te worden in het Vroeg –Mesolithicum. 

                                                 
57 De onderzoekers vermelden dat het hierbij gaat om een BK –achtige spits. 
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4 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE SINT –KRUIS –
WINKEL –WINKELWARANDE  

 

4.1 Algemene bespreking van de site 

4.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1990 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

4.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich bovenop een noordoost tot zuidwest georiënteerde zandrug, op de 
linkeroever van de Kale. In het noodoosten, noordwesten en zuidwesten van de vindplaats 
bevinden zich respectievelijk een weiland, een bos en een weg, waardoor de uiterste begrenzing 
van de site in deze richtingen niet kon achterhaald worden. Het merendeel van de vondsten 
werd echter aangetroffen in het zuidelijk deel van de site. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 112,60 E -205,09 N en 
de kadastrale gegevens: perceel 716a. 
 

4.2 Het archeologische materiaal 

4.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 73) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van vuursteen (93,65%). Het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk vooral om lokale vuursteen. Daarnaast werd echter ook gebruik gemaakt 
van grijze silex, zwarte silex en soms mijnsilex. 
Kwartsiet van Tienen werd tevens tamelijk frequent (6,35%) gebruikt. 
Slechts 1,83% van alle artefacten draagt een patina. 
Ten slotte vertoont 25,67% van de vondsten sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische samenstelling ziet er als volgt uit: 
Op de site werden 21 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 1 
slagrichting (8 ex.) en kernen met meerdere slagrichtingen (10 ex.). Kernen met 2 tegengestelde 
(2 ex.) en 2 kruisende (1 ex.) slagrichtingen zijn minder frequent. Drie kernen werden tevens 
hergebruikt als klopper. 
Het aantal verfrissingproducten ligt aan de hoge kant. In totaal werden 21 exemplaren 
verzameld, waaronder 10 kernrandklingen, 6 kernrandafslagen, 1 kerntablet en ten slotte 4 
kernflankafslagen. 
De debitage is eerder onregelmatig. De (micro)klingen en afslagen zijn echter goed 
vertegenwoordigd. Ten slotte werden nog 4 stekerafslagen en 6 kerfresten aangetroffen. 
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4.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 74) 
 
Op de site bevonden zich 44 werktuigen op een totaal van 815 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 5,40%. 
 
Onder de werktuigen bevonden zich 7 schrabbers, meer bepaald 4 eenvoudige afslagschrabbers, 
2 schuin geretoucheerde klingschrabbers en 1 getande schrabber. 
Het aantal geretoucheerde afslagen is ook eerder beperkt (4 ex.). Hieronder bevonden zich 2 
schuin geretoucheerde afslagen, 1 getande afslag en 1 driehoekige afslag met steil 
geretoucheerde boord. 
Op de site werd tevens 1 bek gevonden. Het aandeel van de stekers ligt tevens aan de lage kant. 
Onder deze categorie bevonden zich 2 stekers op afknotting. 
De geretoucheerde microklingen zijn wel goed vertegenwoordigd. In totaal werden 11 
exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 2 concaaf en 2 schuin afgeknotte 
microklingen, evenals 1 enkel gekerfde microkling, 2 microklingen gebroken boven een kerf en 
1 exemplaar gebroken in een kerf. Verder bevonden zich onder deze categorie nog 1 
microklingfragment met afgestompte boord, evenals 1 fragment van een microkling met 
atypisch afgestompte boord en 1 microkling met 2 geretoucheerde boorden. 
Op de site werd tevens 1 spits met afgestompte boord aangetroffen, meer bepaald een 
Creswellspits. 
De microlieten zijn heel goed vertegenwoordigd. In totaal werden 14 stuks ingezameld, 
waardoor de microlieten de voornaamste werktuigencategorie vormen. 
Onder de microlieten domineren vooral de spitsen met niet –geretoucheerde basis (5 ex.). Deze 
groep bestaat uit 3 spitsen met schuine afknotting, 1 trapezoïdale spits en 1 spits met één 
afgestompte boord. Daarnaast werden tevens 3 spitsen met geretoucheerde basis aangetroffen, 
meer bepaald 1 Tardenoisspits met ventrale basis, 1 spits met schuine en 1 spits met concaaf 
geretoucheerde basis. Op de site bevonden zich tevens 3 trapezia met schuine basis. Verder 
bevonden zich onder de microlieten nog 1 ongelijkbenige driehoek en 3 microlietfragmenten. 
Ten slotte werden nog 3 Montbani –klingen ingezameld. Eén exemplaar vertoont een lichte kerf 
op 1 boord, een andere microkling draagt 1 kerf op de ene boord, terwijl de andere boord 
volledig geretoucheerd is. De laatste microkling vertoont retouches op 1 boord. 
Op de site werden ten slotte nog 3 Neolithische artefacten gevonden.  
 

4.3 Besluit 
 
Enkele microlieten, waaronder de spitsen met niet –geretoucheerde basis, evenals de 
aanzienlijke hoeveelheid kwartsiet van Tienen, wijzen op een Vroeg –Mesolithische datering. 
De aanwezigheid van enkele trapezia en Montbani –klingen wijst er echter op dat er 
waarschijnlijk ook een secundaire, Laat –Mesolithische occupatie op de site aanwezig was. Ten 
slotte werden nog enkele elementen aangetroffen, die wijzen op een kleine Finaal –
Paleolithische en Neolithische aanwezigheid. 
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5 DE VROEG–MESOLITHISCHE SITE URSEL –
WAGENMAKERSBEEK 1 

 
5.1 Algemene bespreking van de site 

5.1.1 Inleiding 
 
De site Ursel –Wagenmakersbeek 1 werd reeds meerdere malen geprospecteerd door P. Joos 
(Van der Haegen G., Crombé P. & Semey J 1999). 

5.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich bovenop een uitgestrekte, matig droge zandrug, in de onmiddellijke 
nabijheid van de 2 andere sites van Ursel –Wagenmakersbeek (2 en 3). Op luchtfoto’s is te zien 
dat de sites Ursel –Wagenmakersbeek 1 en 2 van elkaar worden gescheiden door een natte 
depressie en de Wagenmakersbeek, die zich in de loop van de tijd verlegd heeft. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 89,54 E en 203,90 N en de kadastrale 
gegevens: Ursel percelen 305a, 306a, 307, 308 en 309. 
 

5.2 Het archeologische materiaal 

5.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 75) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex. Wommersomkwartsiet werd in 
slechts 1 geval gebruikt (0,07%). Kwartsiet van Tienen werd iets frequenter gebruikt (2,56%).  
Er konden op de site verscheidene silexvarianten onderscheiden worden. Een eerste variant, een 
matte, witte tot bleekgrijze silex, werd slechts sporadisch gebruikt. Witgevlamde en 
grijsgespikkelde silexsoorten werden daarentegen zeer vaak gebruikt. Er werd in enkele 
gevallen tevens gebruik gemaakt van een glanzende pikzwarte vuursteensoort. Ten slotte 
konden nog een matte bruine en een blauwachtige silex onderscheiden worden. Deze laatste 
types werden echter niet vaak aangewend. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
De kernen zijn heel goed vertegenwoordigd op de site. In totaal werden 356 exemplaren 
aangetroffen. Onder deze categorie zien we dat kernen met 1 slagrichting, evenals kernen met 2 
of meerdere slagrichtingen in ongeveer gelijke mate voorkomen. Onbepaalde en schijfvormige 
kernen zijn tevens aanwezig, maar komen iets minder frequent voor. 
Het verfrissingmateriaal is veel minder frequent. Hiervan werden 30 exemplaren ingezameld, 
meer bepaald 12 kernrandklingen en 18 kernflankafslagen. 
Het debitagemateriaal is tevens goed vertegenwoordigd. Afslagen vormen de grootste groep 
debitageproducten. (Micro)klingen zijn daarentegen iets minder frequent aanwezig. Samen met 
de afslagen vormen ze echter bijna 45% van het totaal aan vondsten. 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken en 1 kerfrest aangetroffen. 
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5.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 76) 
 
Op de site werden 122 werktuigen aangetroffen op een totaal van 2183 vondsten. Dit levert een 
werktuigenpercentage op van 5,59%. 
 
Schrabbers vormen duidelijk de voornaamste categorie op de site (78,69%). In totaal werden 96 
schrabbers ingezameld. Deze groep is zeer divers en bestaat uit 1 lange klingschrabber, 9 
verkorte klingschrabbers, 1 dubbelschrabber, 5 kleine schrabbers, 10 ovaal– of 
cirkelschrabbers, 6 spitsboogschrabbers, 1 getande schrabber, 34 eenvoudige afslagschrabbers, 
3 kernschrabbers en ten slotte 26 fragmenten. Onder de ovaal- of cirkelschrabbers bevinden 
zich slechts 3 ovaalvormige exemplaren. De andere 7 schrabbers zijn cirkelvormig.  
De geretoucheerde afslagen zijn veel minder frequent aanwezig. In totaal werden 7 exemplaren 
aangetroffen, meer bepaald 1 kleine afslag waarvan de rechterboord schuin is geretoucheerd, 1 
fragment met ventrale retouches op het proximale deel, 1 gebroken afslag met steile retouches 
op het distale uiteinde, 1 gebroken afslag met vlakke retouches, 1 gebroken afslag met grote en 
vlakke retouches op beide boorden en ten slotte nog 2 afslagen met concaaf en convex 
geretoucheerde boord. 
Op de site werd tevens 1 grote ruimer uit kwartsiet van Tienen aangetroffen. 
Stekers zijn heel slecht vertegenwoordigd. Er werd slechts 1 meervoudige steker gevonden. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn ook beperkt aanwezig. Er werden slechts 2 exemplaren 
gevonden, namelijk 1 microkling met atypisch afgestompte boord en 1 mes met afgestompte 
rug. 
De microlieten worden vertegenwoordigd door 13 exemplaren. Hun aandeel binnen het 
werktuigenbestand ligt dus eerder aan de lage kant (10,66%). Hieronder werden 5 
ongelijkbenige driehoeken aangetroffen, evenals 1 Tardenoisspits met ventrale retouche.  
Op de site bevonden zich ten slotte nog 1 rechthoekig trapezium met concave basis, 1 
Belloyspits, 1 Montbani –kling met 2 gekerfde boorden en een aantal klingfragmenten met 
parallelle boorden. Deze laatste vondsten zijn duidelijk jonger dan de rest van de assemblage en 
behoren waarschijnlijk tot het Laat –Mesolithicum.  
Ten slotte werden op de site nog 49 Neolithische artefacten gevonden. 
 

5.3 Besluit 
 
Verschillende elementen duiden erop dat de site gedurende verscheidene fasen van de 
prehistorie bewoond is geweest. De meerderheid van de werktuigen behoort echter tot het 
Vroeg –Mesolithicum. De vondst van ongelijkbenige driehoeken en de aanzienlijke 
hoeveelheid kwartsiet van Tienen wijzen hierop. De aanwezigheid van de Coincy –stijl en 
zwartglanzende silex bevestigen dit beeld. De klingen met parallelle boorden, evenals de 
Montbani –kling, de trapezia en Belloyspits wijzen echter op een Laat –Mesolithische datering. 
Ten slotte werden nog 49 Neolithische artefacten gevonden.  
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6 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE URSEL –
WAGENMAKERSBEEK 2 

 

6.1 Algemene bespreking van de site 

6.1.1 Inleiding 
 
De site Ursel –Wagenmakersbeek 2 werd ontdekt en geprospecteerd door P. Joos (Van der 
Haegen G., Crombé P; & Semey J. 1999). 

6.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich op een droge zandbodem, 200 meter ten zuidwesten van Ursel –
Wagenmakersbeek 1, en wordt van deze site gescheiden door een natte zandleem –strook. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 89,75 E en 203,80 N en de kadastrale 
gegevens: Ursel perceel 396. 
 

6.2 Het archeologische materiaal 

6.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 77) 
 
Op de site werden 4 artefacten vervaardigd uit kwartsiet van Tienen. Alle andere vondsten 
waren gemaakt uit diverse soorten silex. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van een 
witgespikkelde en grijsgevlamde silexvariant. Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van een 
donkerbruine silexsoort, evenals een pikzwarte silex. Beide types werden ook gebruikt te 
Wagenmakersbeek 1. Ten slotte werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van een rode silex en 
een grijze silex met witblauwe patina. 
 
Kernen zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (20,35%). Onder deze categorie 
domineren de kernen met 1 slagrichting, gevolgd door kernen met 2 tegengestelde en kruisende 
slagrichtingen. Ten slotte werden nog enkele kernen met meerdere slagrichtingen, evenals 
enkele schijfvormige en onbepaalde kernen gevonden. Op de site waren tevens een aanzienlijke 
hoeveelheid kernfragmenten aanwezig. 
Onder het verfrissingmateriaal bevonden zich 11 kernrandklingen en 14 kernflankafslagen. De 
afslagen zijn sterk aanwezig binnen de assemblage, evenals de (micro)klingen. Samen vormen 
de debitageproducten tot meer dan 44% van het totaal aan vondsten. 
Ten slotte werden opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken gevonden. 
 

6.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 78) 
 
Er werden slechts 23 werktuigen onderscheiden op een totaal van 806 artefacten. Dit levert een 
percentage op van slechts 2,85%. Dit is aanzienlijk minder dan bij de nabijgelegen site 
Wagenmakersbeek 1. 
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De schrabbers vormen, evenals bij de voorgaande site het geval was, de belangrijkste 
werktuigengroep (56,52%). Onder deze categorie bevonden zich 1 lange klingschrabber, 2 
kleine schrabbers, 5 afslagschrabbers, 1 kernschrabber, 1 kielschrabber en ten slotte nog 3 
schrabberfragmenten. 
Op de site werd slechts 1 geretoucheerde afslag teruggevonden. 
De stekers worden vertegenwoordigd door 3 exemplaren, allemaal stekers op afknotting. Onder 
de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 1 concaaf afgeknotte kling, 2 schuin 
afgeknotte klingen, 1 geretoucheerde (micro)kling en 1 (micro)kling met atypisch afgestompte 
boord. 
Ten slotte werd nog 1 onbepaald werktuigfragment gevonden. 
Merkwaardig genoeg was er geen enkele microliet aanwezig op de site. 
 

6.3 Besluit 
 
Op de site ontbreken microlieten volledig, wat de datering sterk bemoeilijkt. Op basis van de 
technologische kenmerken, meer bepaald de aanwezigheid van de Coincy –stijl, evenals de 
typologie van de gemene werktuigen, met een sterke dominantie van schrabbers en ten slotte de 
sterke gelijkenissen met Wagenmakersbeek 1, kan de site echter worden toegeschreven aan het 
Vroeg –Mesolithicum. 
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7 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE URSEL –
WAGENMAKERSBEEK 3 

 

7.1 Algemene bespreking van de site 

7.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt en geprospecteerd door P. Joos (Van der Haegen G., Crombé P. & Semey 
J. 1999). 

7.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Ursel –Wagenmakersbeek 3 bevindt zich bovenop een droge zandrug, op 
ongeveer 250m ten zuidoosten van de site Wagenmakersbeek 1. Beide sites worden van elkaar 
gescheiden door de Wagenmakersbeek. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 89,30 E en 203,80 N en de kadastrale 
gegevens: Ursel percelen 296a en 293. 
 

7.2 Het archeologische materiaal 

7.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 79) 
 
Op de site werden slechts 3 artefacten vervaardigd uit kwartsiet van Tienen. De rest van het 
materiaal werd uit silex vervaardigd. Zoals voor de andere sites van Wagenmakersbeek het 
geval was, werd voornamelijk gebruik gemaakt van een witgevlekte, grijze silex. Daarnaast 
werd ook een bruine silex, en in enkele gevallen ook van een rode silex en een silex met 
witblauwe patina aangewend. 
 
Het aantal kernen en kernfragmenten op de site ligt opnieuw hoog (21,37%). Het merendeel van 
de kernen vertoont 2 slagrichtingen. Kernen met 1 slagrichting zijn ook tamelijk goed 
vertegenwoordigd, evenals de kernen met meerdere slagrichtingen. Ten slotte werden nog 
enkele schijfvormige en onbepaalde kernen gevonden. 
Het verfrissingmateriaal is, in verhouding tot het aantal kernen, eerder beperkt (9 ex.). 
Afslagen zijn goed vertegenwoordigd (254 ex.). (Micro)klingen zijn minder frequent (21 ex.). 
Op de site werd ten slotte nog een groot aantal brokstukken en 2 kloppers gevonden. 
 

7.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 80) 
 
In totaal bevonden zich 19 werktuigen op de site, wat een percentage oplevert van 3,41%. 
 
Onder de werktuigen domineren, zoals bij de voorgaande sites het geval was, de schrabbers (10 
ex.). Binnen deze groep bevonden zich 1 korte klingschrabber, evenals 1 cirkelschrabber, 1 
ovaalschrabber, 1 getande schrabber, 5 afslagschrabbers en 1 fragment. 
Op de site werden tevens 2 geretoucheerde afslagen gevonden, meer bepaald 1 afslag met fijne 
retouches op de linkerboord en 1 afslag met concave uitholling en 2 geretoucheerde boorden. 
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Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevond zich slechts 1 exemplaar, meer bepaald een 
schuin afgeknotte microkling. 
De microlieten worden vertegenwoordigd door 6 exemplaren en vormen hierdoor 31,58% van 
het totaal aan werktuigen. Onder deze categorie bevonden zich 1 spits met 1 afgestompte boord, 
2 segmenten, 1 onbepaald fragment van een driehoek, 2 Tardenoisspitsen en 1 Belloyspits.  
Ten slotte werden nog 7 Neolithische werktuigen teruggevonden. 
 

7.3 Besluit 
 
De Coincy –debitagestijl, evenals de aanwezigheid van segmenten en spitsen met afgestompte 
boord wijzen op een Vroeg –Mesolithische datering, zoals tevens het geval was bij de 2 
voorgaande sites van Ursel –Wagenmakersbeek. Hoewel de hoofddatering duidelijk in het 
Vroeg –Mesolithicum te plaatsen is, zijn er ook sporen aangetroffen van een Laat –
Mesolithische (de Belloyspits) en Neolithische aanwezigheid. 
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8 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE 
WACHTEBEKE – OVERSLAGDIJK 

 

8.1 Algemene bespreking van de site 

8.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

8.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen op een kleine oost tot west georiënteerde zandrug, op de grens met de 
Scheldepolders. Deze polders begrenzen de site in het noorden, terwijl de vindplaats in het 
zuiden wordt begrensd door een weg. De vondsten liggen vooral geconcentreerd in het 
zuidoosten. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 115,52 E -211,00 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 395a. 
 

8.2 Het archeologische materiaal 

8.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 81) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex (99,85%). De gebruikte silex is van 
goede kwaliteit en heeft mogelijk een lokale oorsprong. Daarnaast werd ook een kleine 
hoeveelheid grijze silex, zwarte silex en mijnsilex gevonden. 
Ten slotte werd soms gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (0,15%).  
Sporen van patina zijn zichtbaar op ongeveer 4,63% van het materiaal, terwijl 
verbrandingsporen aanwezig zijn op 14,53% van alle vondsten. 
 
De algemene lithische samenstelling bestaat uit volgende elementen: 
Het aantal kernen ligt eerder aan de lage kant. In totaal werden slechts 11 exemplaren 
verzameld. Hieronder bevonden zich 4 kernen met 1 slagrichting, evenals 3 kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen. Ten slotte waren ook nog 3 kernen met 2 kruisende en 1 kern met 
meerdere slagrichtingen aanwezig. 
De verfrissingproducten zijn wel redelijk talrijk (22 ex.) en werden vooral gedomineerd door 
kernrandklingen en kernrandafslagen. Kernflankafslagen zijn minder frequent. 
De debitage is vooral gericht op de productie van onregelmatige (micro)klingen. Het aantal 
(micro)klingen en afslagen binnen de assemblage ligt tamelijk hoog. Merkwaardig is tevens de 
vondst van een aantal zeer grote exemplaren. 
Ten slotte werden op de site nog 2 stekerafslagen en 5 kerfresten verzameld. 

8.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 82) 
 
In totaal werden 620 artefacten verzameld op de site. Hieronder bevonden zich 46 werktuigen. 
Dit levert een percentage op van 7,42%. 
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Schrabbers zijn slechts in zeer beperkte mate aanwezig. Er werden slechts 3 exemplaren 
aangetroffen, allemaal klingschrabbers. 
Het aantal geretoucheerde afslagen is tevens heel beperkt (2 ex.). 
Stekers zijn daarentegen heel talrijk. In totaal werden 23 exemplaren verzameld. Hieronder 
bevonden zich 9 stekers op afknotting, evenals 6 stekers op breuk, 3 tweeslaghoekstekers, 2 
tweeslagmiddenstekers en 2 meervoudige stekers. Ten slotte werd binnen de assemblage nog 1 
atypische steker aangetroffen. 
De geretoucheerde (micro)klingen worden op hun beurt vertegenwoordigd door 10 vondsten. 
Onder deze categorie bevonden zich 3 fragmenten van microklingen met afgestompte boord, 
evenals 2 microklingen met schuine afknotting en 2 exemplaren met regelmatige retouches. 
Verder bevonden zich onder deze categorie nog 2 microklingen met atypisch afgestompte boord 
en 1 microkling met steile retouches op het distale uiteinde. 
De microlieten op de site worden vertegenwoordigd door 8 vondsten.  
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de belangrijkste groep microlieten en worden 
vertegenwoordigd door 5 exemplaren, allemaal spitsen met schuine afknotting. 
Daarnaast werden nog 1 spits met schuin geretoucheerde basis, evenals 2 niet verder te 
definiëren microlietfragmenten gevonden. 
Ten slotte bevonden zich op de site nog 6 Neolithische werktuigen. 
 

8.3 Besluit 
 
De onderzoekers gaan ervan uit dat de aanwezige microlieten wijzen op een Vroeg–
Mesolithische datering. De aanwezigheid van een groot aantal stekers en grote klingen zou 
echter kunnen wijzen op een vroegere datering. Ten slotte werden op de site tevens sporen 
gevonden van een Neolithische aanwezigheid. 
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9 DE VROEG – OF MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
SINAAI –EINDE 

 

9.1 Algemene bespreking van de site 

9.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1989 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

9.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich in de directe nabijheid van de Moervaart, bovenop een oost tot west 
georiënteerde zandrug en wordt in het noorden begrensd door het alluvium van de vaart en in 
het westen door een kleine depressie. In het oosten bevindt zich een weiland, waardoor de 
uiterste uitbreiding van de concentratie in deze richting niet kon achterhaald worden. Het 
merendeel van het materiaal bevond zich echter geconcentreerd in het noorden van de site.  
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 124,08 E -204,71 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 149. 
 

9.2 Het archeologische materiaal 

9.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 83) 
 
Op de site werd voor de productie van de artefacten voornamelijk gebruik gemaakt van silex 
(96,89%). Het gaat hierbij in hoofdzaak om lokale silex. Er werd echter tevens gebruik gemaakt 
van grijze silex, zwarte silex en soms mijnsilex. 
Ten slotte werd een beperkte hoeveelheid kwartsiet van Wommersom (2,77%) en kwartsiet van 
Tienen (0,34%) aangetroffen. 
Slechts 2,12% van de vondsten vertoonde een patina. 
Ongeveer 13,10% van het materiaal droeg sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden 22 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich 9 kernen met 1 slagrichting. 
Ze zijn meestal tamelijk onverzorgd. Daarnaast werden nog 2 kernen met 2 tegengestelde en 4 
kernen met 2 kruisende slagrichtingen aangetroffen, evenals 7 kernen met meerdere 
slagrichtingen. Vier kernen werden opnieuw gebruikt als klopper. 
In totaal werden tevens 18 verfrissingproducten ingezameld. Kernrandklingen domineren 
duidelijk (11 ex.). Kernrandafslagen (5 ex.) en kernflankafslagen (2 ex.) zijn minder frequent. 
De debitage op de site is eerder onregelmatig. (Micro)klingen, evenals afslagen zijn goed 
vertegenwoordigd en maken samen tot 85,51% uit van het totaal aan lithisch materiaal. 
Ten slotte werden nog 2 stekerafslagen en 1 kerfrest teruggevonden. 
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9.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 84) 
 
Op de site bevonden zich 42 werktuigen op een totaal van 614 artefacten, wat een percentage 
oplevert van 6,84%. 
 
Schrabbers zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. In totaal werden 10 exemplaren 
ingezameld. Hieronder bevonden zich 7 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 4 met een 
schuin en 3 met een steil geretoucheerd schrabhoofd, evenals 2 getande schrabbers en nog 1 
geretoucheerde afslagschrabber. 
De geretoucheerde afslagen zijn ook tamelijk frequent (9 ex.) en omvatten 5 afslagen met 1 steil 
geretoucheerde boord en 4 afslagen met schuine retouches. 
Op de site werden tevens 1 bek en 1 ruimer aangetroffen. 
Stekers zijn niet zo frequent. Er werden slechts 3 exemplaren ingezameld, meer bepaald 1 
meervoudige steker, 1 steker op breuk en 1 steker op een licht convexe afknotting. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (6 ex.) bevonden zich 2 enkel gekerfde microklingen, 
1 microkling gebroken boven een kerf, 2 microklingen met regelmatige retouches op 1 boord en 
1 microkling met atypisch afgestompte boord. 
De microlieten vormen de belangrijkste werktuigencategorie op de site (12 ex.). 
Onder deze categorie bevonden zich 5 spitsen met schuine afknotting, evenals 2 ongelijkbenige 
driehoeken en 2 spitsen met afgestompte boord. 
Daarnaast werden nog 1 spits met vlakke retouches en afgeronde basis, evenals 1 
Tardenoisspits met directe basis en 1 onbepaalde microliet gevonden. 
Ten slotte werden nog 4 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

9.3 Besluit 
 
De onregelmatige debitage en de aanwezige microlieten wijzen op een datering in het Vroeg – 
of Midden –Mesolithicum. Een preciezere toeschrijving is voorlopig nog niet mogelijk. Er 
werden tevens sporen van Neolithische aanwezigheid aangetroffen.  
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10 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE MENDONK 30 
 

10.1 Algemene bespreking van de site 

10.1.1 Inleiding 
 
Het onderzoek in het gebied rondom Mendonk ging van start in 1883 toen E. Van Overloop 
verschillende terreinen in de streek prospecteerde. Ook voor en na de Eerste Wereldoorlog 
werden rondom Mendonk prospecties uitgevoerd, onder andere door J. Maertens de Noordhout, 
en later M. Gilleman. In 1960 werd per toeval een kleine hoeveelheid lithisch materiaal ontdekt 
door Hoentjes. Vanaf 1979 werd het gebied echter intenser geprospecteerd, onder andere door 
W. Vandamme, J. Vanmoerkerke en L. Van Vlaenderen. Het materiaal afkomstig van deze 
laatste verzamelingen (Vandamme, Vanmoerkerke en Van Vlaenderen)58 werd door J. 
Vanmoerkerke samengebracht en onderzocht. In totaal konden hierbij 29 sites onderscheiden 
worden. Enkel Mendonk site 159

10.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 

 leverde voldoende materiaal op voor een analyse. De overige 
sites leverden slechts een heel beperkt aantal artefacten en zullen dus niet besproken worden 
(Vanmoerkerke J. 1982). 

 
De site bevindt zich in de gemeente Mendonk, een tiental kilometers ten noorden van Gent. Site 
1 bevindt zich bovenop een oost tot west georiënteerde zandrug, op ongeveer 200m van de 
Moervaart en heeft een cirkelvormige aflijning met een diameter van 50m. Naar het zuiden toe 
wordt de site afgegrensd door een kleine depressie.  
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 112,97 E -204,78 N.  
 

10.2 Het archeologische materiaal 

10.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 85) 
 
Voor de productie van de artefacten werd vooral gebruik gemaakt van silex (98,73%).  
In enkele beperkte gevallen werd ook kwartsiet van Tienen (0,75%) en Wommersomkwartsiet 
(0,52%) aangewend. 
 
De lithische assemblage te Mendonk 30 kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden op de site 35 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 
meerdere slagrichtingen (10 ex.). Daarnaast werden 7 kernen met 2 tegengestelde 
slagrichtingen en 2 kernen met 1 slagvlak ingezameld. Op de site bevonden zich tevens een 
groot aantal onbepaalde kernen (16 ex.). 
Onder de verfrissingproducten bevonden zich 16 exemplaren, waaronder 6 kernrandklingen en 
10 kernrandafslagen. 

                                                 
58 Er werd ervoor geopteerd om enkel deze 3 oppervlaktecollecties te bestuderen. Het materiaal afkomstig uit de 
oudere collecties was te sterk vermengd met andere vondstensembles om een duidelijk beeld te kunnen vormen.  
59 VAN VLAENDEREN L., SERGANT J., DE BOCK H. & DE MEIRELEIR 2006: in deze publicatie wordt 
tevens verwezen naar site 1 te Mendonk. Hier is de benaming van de site echter veranderd naar Mendonk 30.  
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De debitage is eerder onregelmatig. Afslagen zijn heel goed vertegenwoordigd binnen de 
assemblage. (Micro)klingen zijn tevens aanwezig, maar in iets beperktere mate. 
Ten slotte werden op de site nog 205 brokstukken, evenals 8 kerfresten aangetroffen. 

10.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 86 -87) 
 
In totaal konden 223 werktuigen onderscheiden worden op 1722 Mesolithische artefacten. Dit 
levert een werktuigenpercentage op van maar liefst 12,95%. 
 
Schrabbers zijn redelijk goed vertegenwoordig. In totaal werden 39 exemplaren ingezameld, 
waaronder 13 afslagschrabbers, 3 duimnagelschrabbers en 3 kernschrabbers. Daarnaast werden 
nog 3 boordschrabbers, 3 keischrabbers, 2 hoefschrabbers en 2 klingschrabbers aangetroffen. 
Ten slotte bevonden zich onder deze categorie nog 1 getande schrabber, evenals 1 
dubbelschrabber en 8 onbepaalde exemplaren. 
Geretoucheerde afslagen vormen een belangrijke werktuigencategorie (65 ex.) en omvatten 
vooral geretoucheerde exemplaren (57 ex.). Verder werden nog 1 gekerfde en 7 afgeknotte 
afslagen gevonden. Het hoge aantal geretoucheerde afslagen is volgens de onderzoekers 
mogelijk te wijten aan beschadiging door ploegen, waarbij ‘valse’ retouches ontstaan. 
Bekken en boren zijn tamelijk goed vertegenwoordigd. In totaal werden 8 exemplaren 
verzameld, waaronder 7 bekken en 1 boor.  
Onder de stekers (5 ex.) bevonden zich slechts 1 steker op afknotting en 4 onbepaalde 
exemplaren. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn goed vertegenwoordigd (39 ex.). Hieronder bevonden 
zich 30 exemplaren met regelmatige retouches. Daarnaast werden echter ook nog 3 afgeknotte 
en 6 enkel gekerfde microklingen ingezameld. 
Ten slotte werden nog 1 pièce esquillée en 3 getande werktuigen aangetroffen. 
De microlieten vormen een heel belangrijke groep werktuigen op de site. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de belangrijkste groep (18 ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 11 spitsen met schuine afknotting, 5 spitsen met 1 afgestompte en 2 
spitsen met 2 afgestompte boorden. 
De driehoeken vormen de tweede belangrijkste groep microlieten en omvatten 2 gelijkbenige en 
14 lange ongelijkbenige exemplaren. 
Daarnaast werden nog 4 smalle microklingen met afgestompte boord, evenals 2 maretakspitsen, 
9 spitsen met geretoucheerde basis, 1 trapezium met schuine basis en 11 onbepaalde 
exemplaren teruggevonden.  
Ten slotte konden op de site nog 10 Neolithische artefacten onderscheiden worden.  
 

10.3 Besluit 
 
De sterke dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis en driehoeken, evenals de 
toepassing van een onregelmatige afslagstijl, wijzen op een datering in het Vroeg –
Mesolithicum. De aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid Maretakspitsen en trapezia 
duiden mogelijk op een kleine aanwezigheid tijdens het Midden- en/of Laat –Mesolithicum. De 
vondst van enkele Neolithische artefacten wijst erop dat er ook tijdens deze periode een korte 
aanwezigheid moet zijn geweest.  
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11 DE VROEG –MESOLITHISCHE SITE LEMBEKE -
SINGEL 

 

11.1 Algemene bespreking van de site 

11.1.1 Inleiding 
 
Nadat op het grondgebied van Lembeke en Oost –Eeklo een aantal prehistorische artefacten aan 
het licht kwamen, besloot O. Lippens om het terrein “Singel”, waar de meeste vondsten werden 
aangetroffen, te prospecteren. De eerste prospecties gingen van start in de jaren ’50. Deze eerste 
campagnes waren dikwijls weinig systematisch en het materiaal afkomstig van verschillende 
percelen werd vaak samengebracht. Nadien besloot Lippens de vondsten per perceel apart te 
bewaren. De vondsten werden vanaf de jaren ’60 meerdere malen onderzocht door 
verschillende instanties. Hierbij werd een deel van het materiaal vermengd. In 1993 ten slotte 
werden de archaeologica heronderzocht door C. Van Thuyne, in het kader van een 
licentiaatverhandeling. Het materiaal dat door Van Thuyne geselecteerd en besproken werd, zal 
hier aan bod komen (Van Thuyne C. 1993). 

11.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site die bekend staat als “LE 170” of “Lembeke –Singel”, bevindt zich ter hoogte van de 
gemeente Lembeke, op de grens met Oost –Eeklo. De exacte ligging wordt gegeven door 
kadastrale gegevens: Lembeke, Sectie C, 3e

De eigenlijke vindplaats bevindt zich, evenals een groot deel van de andere sites uit de streek, 
bovenop de dekzandrug van Maldegem –Stekene. De eerste 2 percelen bevinden zich in feite op 
de zuidelijke rand van de dekzandrug en zijn tegenwoordig volledig bebost, waardoor ze niet 
meer onderzocht kunnen worden. De twee andere percelen liggen ten oosten hiervan en worden 
omgeven door weilanden. Luchtfotografisch onderzoek toonde aan, dat ten westen en 
noordwesten van de percelen een kleine depressiezone aanwezig was. 

 blad, percelen 1433, 1453, 1535f en 1537a. 

 

11.2 Het archeologische materiaal60

11.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 88) 

 

 
Het merendeel van de artefacten werd vervaardigd uit vuursteen. De gebruikte silexsoorten zijn 
zeer heterogeen qua samenstelling. Op de site werd vooral gebruik gemaakt van een, mogelijk 
lokale, eerder inferieure silexvariant, meer bepaald een vleksilex (88,4%). Daarnaast werd 
echter ook gebruik gemaakt van een grijs tot zwarte en soms witgespikkelde silexsoort (11,2%) 
en in enkele gevallen soms ook van een mijnsilex (0,08%). 
Verder werden enkele artefacten gemaakt uit Wommersomkwartsiet en glimmerzandsteen. Ten 
slotte vertoont ongeveer 0,9% van alle artefacten een witte patina. 14% vertoont sporen van 
verbranding. 

                                                 
60 Van Thuyne vermeldt dat hij enkel het materiaal dat per perceel verzameld werd, uitgeselecteerd en besproken 
heeft. De werktuigen werden echter, na veelvuldig uitlenen en onderzoek, vermengd. Toch werden ze, gezien hun 
belang, samen met het debitagemateriaal besproken.  
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De algemene lithische samenstelling bestaat uit volgende elementen: 
In totaal werden 47 kernen ingezameld. Kernen met 1 slagrichting zijn tamelijk goed 
vertegenwoordigd (15 ex). Kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen zijn ook aanwezig, maar 
in beperktere mate (7 ex). Deze categorie wordt echter vooral gedomineerd door de kernen met 
meerdere slagrichtingen (25 ex).  
Het verfrissingmateriaal is ook tamelijk goed vertegenwoordigd (21 ex). Hieronder bevonden 
zich voornamelijk kernrandafslagen (16ex). Daarnaast werd nog een kleine hoeveelheid 
kerntabletten (1 ex) en kernrandklingen (4 ex) gevonden.  
Het debitagemateriaal vertoont eerder onregelmatige en weinig verzorgde boorden. Klingen 
worden vertegenwoordigd door 7 exemplaren. Microklingen zijn echter veel talrijker (71 ex) en 
werden vooral in gefragmenteerde toestand aangetroffen (180 ex). Afslagen vormen echter de 
belangrijkste categorie debitagemateriaal (492 ex).  
Op de site werd tevens 1 fragment van een kei in kwartsiet en met klopsporen gevonden. Dit 
artefact staat geklasseerd onder de ‘artefacten met gebruiksretouche’. 

11.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 89) 
 
In totaal werden 39 werktuigen onderscheiden. Dit levert een percentage op van 4,96%. 
 
Schrabbers vormen de belangrijkste categorie en omvatten 14 afslagschrabbers, evenals 2 
duimnagelschrabbers, 1 schrabber op een oud brokstuk met patina en 1 boordschrabber. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (3 ex) bevonden zich 1 kling met continue retouches 
op de linkerboord, evenals 1 fragment van een geretoucheerde microkling en 1 fragment van 
een microkling met afgestompte boorden. 
Boren zijn slechts in beperkte mate aanwezig (3 ex). 
Daarnaast werden nog 3 stekers ingezameld, meer bepaald 3 atypische exemplaren.  
De microlieten vormen de tweede belangrijkste categorie werktuigen op de site (12 ex). 
Hieronder bevonden zich 2 fragmenten van microklingen met afgestompte boord en 1 
microkling met afgestompte boord en afknotting. Daarnaast werden ook 4 spitsen met niet –
geretoucheerde basis aangetroffen, meer bepaald 3 fragmenten van spitsen met 1 afgestompte 
boord, evenals 1 fragment van een spits met schuine afknotting. Ten slotte bevonden zich onder 
de microlieten nog 1 fragment van een Maretakspits, evenals 4 onbepaalde microlieten.  
 

11.3 Besluit 
 
Hoewel de exacte positie van de verscheidene artefacten niet gekend is, menen de onderzoekers 
dat het materiaal afkomstig van de site Lembeke –Singel als een tamelijk homogene collectie 
kan beschouwd worden. Aan de hand van het aanwezige vondsten, waaronder spitsen met niet –
geretoucheerde basis, microklingen met afgestompte boord en 1 microliet met vlakke retouches, 
kan de site gedateerd worden in het Vroeg – en/of Midden –Mesolithicum. Sommige 
elementen, waaronder 2 stekers en een grote kernrandkling, kunnen echter in het Epi –
Paleolithicum gesitueerd worden. Het fragment van een afslagbijl, evenals 1 geretoucheerde 
kling zijn daarentegen typerend voor het Neolithicum. Hoewel de site dus duidelijk het product 
is een meerfasige bewoning, zoals bij heel veel andere sites in Zandig Vlaanderen het geval is, 
kan men op basis van het aanwezige materiaal toch aannemen dat de hoofddatering in het 
Mesolithicum te plaatsen is.  
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12 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE KEMZEKE –
MOORTELBEEK II 

 
12.1 Algemene bespreking van de site 

12.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1995 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

12.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich op een noordwest tot zuidoost gerichte zandrug, in de onmiddellijke 
nabijheid van de eerder ontdekte Finaal –Paleolithische site Kemzeke –Moortelbeek I. In het 
zuid- en noordwesten van de site bevindt zich een weg, waardoor de uiterste begrenzing in deze 
richtingen niet kon achterhaald worden. De onderzoekers vermelden dat het merendeel van het 
materiaal verzameld werd in een kleine concentratie in het noordwesten van de site. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 127,39 E -209,38 N en 
de kadastrale gegevens: percelen 30b en 31. 
 

12.2 Het archeologische materiaal 

12.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 90)  
 
Voor de vervaardiging van de artefacten werd voornamelijk gebruik gemaakt van vuursteen 
(98,04%), meer bepaald van lokale vuursteen. Daarnaast werd echter ook grijze en zwarte silex 
en af en toe mijnsilex aangewend. Ten slotte werd op de site nog een kleine hoeveelheid 
Wommersomkwartsiet (1,55%), kwartsiet van Tienen (0,26%) en ftaniet (0,15%) aangetroffen. 
Ongeveer 2,32% van alle vondsten vertoont een patina. 
Sporen van verbranding zijn ten slotte zichtbaar op 17,02% van het materiaal. 
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
Op de site werden in totaal 22 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 
1 slagrichting (11 ex.) en kernen met meerdere slagrichtingen (8 ex.). Kernen met 2 
tegengestelde (2ex.) en 2 kruisende (1 ex.) slagrichtingen zijn minder frequent. 
Onder de verfrissingproducten (8ex.) bevonden zich 5 kernrandklingen en 3 kernrandafslagen.  
De debitage op de site is tamelijk regelmatig en verzorgd. Zowel (micro)klingen als afslagen 
zijn goed vertegenwoordigd.  
Er werden ten slotte nog 1 stekerafslag en 12 kerfresten ingezameld.  
 

12.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 91) 
 
Op de site werden 52 werktuigen ingezameld op een totaal van 639 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 8,14%.  
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De schrabbers vormen een belangrijke werktuigengroep. In totaal werden 13 exemplaren 
ingezameld. Onder deze categorie bevonden zich vooral veel eenvoudige afslagschrabbers (10 
ex.), waaronder 7 exemplaren met schuine en 3 exemplaren met steile retouches. Daarnaast 
werden echter nog 2 dubbelschrabbers op afslag en 1 getande schrabber aangetroffen. 
De geretoucheerde afslagen zijn ook tamelijk goed vertegenwoordigd (7 ex.) en omvatten 3 
afslagen met schuine retouches op 1 boord, 2 dwars afgeknotte afslagen en 2 gekerfde afslagen. 
Op de site werden tevens 2 boren en 1 bek ingezameld. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar gevonden, een tweeslaghoeksteker. 
Het aantal geretoucheerde (micro)klingen is ook eerder beperkt (4 ex.). Er werden slechts 1 
enkel gekerfde microkling, evenals 1 microkling gebroken in een kerf aangetroffen. Daarnaast 
werd nog 1 microkling met schuine retouches op het distale uiteinde en 1 microkling met 1 steil 
geretoucheerde boord gevonden. 
De microlieten zijn wel heel goed vertegenwoordigd (24 ex.) en vormen de grootste 
werktuigencategorie op de site. Onder deze categorie zien we vooral een sterke dominantie van 
microlieten met vlakke retouches. In totaal werden hiervan 9 exemplaren aangetroffen, 
waaronder 4 spitsen met afgeronde basis en vlakke, ventrale retouches, evenals 2 
Maretakspitsen en 3 driehoeken met vlakke retouches. 
De microklingen met afgestompte boord vormen de tweede belangrijkste groep (5 ex.). 
Hieronder bevonden zich 5 smalle exemplaren met afgestompte boord. 
Onder de spitsen met geretoucheerde basis bevonden zich 3 Tardenoisspitsen met ventrale basis 
en 1 Tardenoisspits met bifaciale basis.  
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 spitsen met schuine afknotting en 3 
onbepaalde fragmenten. 
Op de site werden tevens 6 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

12.3 Besluit 
 
De sterke dominantie van microlieten met vlakke retouches, evenals de aanwezigheid van 
microklingen met afgestompte boord, wijzen op een hoofddatering in het Midden–
Mesolithicum. Enkele microlieten kunnen mogelijk ook wijzen op een datering in het Vroeg –
Mesolithicum. Op de site werden tevens enkele Neolithische artefacten aangetroffen, die erop 
wijzen dat er ook tijdens deze periode een kleine menselijke aanwezigheid moet zijn geweest. 
Op basis van de sterke dominantie van vooral spitsen met vlakke retouches dient echter vooral 
aandacht te worden geschonken aan de Midden –Mesolithische datering.  
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13 DE MIDDEN –MESOLITHISCHE SITE 
WACHTEBEKE –OUDENBURGSE SLUIS 

 

13.1 Algemene bespreking van de site 

13.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

13.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site is gelegen langs de noordelijke rand van de zandrug van Maldegem –Stekene, bovenop 
een noordwest tot zuidoost georiënteerde zandrug, in de onmiddellijke nabijheid van de 
Langelede. Het alluvium van de rivier begrenst de site in het zuidoosten. De exacte omvang van 
de vindplaats kon naar het noord- en zuidwesten toe niet achterhaald worden, doordat een deel 
van het terrein bedekt is met weilanden. De onderzoekers vermelden wel dat de vondsten 
enigszins geconcentreerd lagen in het noordwesten. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 114,29E -211,06N en de 
kadastrale gegevens: percelen 27, 37, 38, 39 en 40. 
 

13.2 Het archeologische materiaal 

13.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 92) 
 
De meeste vondsten waren vervaardigd uit silex (98,10%). Het betreft voornamelijk lokale 
vuursteen. Er werd echter ook gebruik gemaakt van grijze, evenals zwarte silex en mijnsilex. 
Bovendien werd een kleine hoeveelheid artefacten vervaardigd uit kwartsiet van Wommersom 
(1,27%) en van Tienen (0,63%). 
Ongeveer 0,76% van het materiaal vertoont een, meestal lichtblauwe, patina. 18,90% van de 
vondsten vertoont ten slotte sporen van verbranding. 
 
De lithische assemblage is als volgt samengesteld: 
In totaal werden 21 kernen ingezameld. Hieronder bevonden zich vooral kernen met 1 
slagrichting. Daarnaast werden 4 kernen met 2 tegengestelde, 1 kern met kruisende en 4 kernen 
met meerdere slagrichtingen aangetroffen. Eén kernfragment en 1 onbewerkte knol werden als 
klopper gebruikt. 
De verfrissingproducten worden vertegenwoordigd door 14 vondsten. Hieronder bevonden zich 
7 kernrandklingen, evenals 2 kernrandafslagen, 1 kerntablet en 4 kernflankafslagen. 
De debitage op de site is tamelijk onregelmatig en gericht op de productie van (micro)klingen. 
Zowel de (micro)klingen, als de afslagen zijn goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. 
Ten slotte werden nog 4 kerfresten ingezameld. 
 



 190 

13.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 93) 
 
Er werden op de site 50 werktuigen onderscheiden op een totaal van 780 vondsten. Dit levert 
een werktuigenpercentage van 6,41%. 
 
De schrabbers vormen de grootste werktuigengroep. In totaal werden 17 exemplaren 
ingezameld. Hieronder bevonden zich 10 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 8 schuin en 2 
steil geretoucheerde exemplaren. Daarnaast werden nog 3 getande schrabbers, 2 steil 
geretoucheerde boordschrabbers, 1 steil geretoucheerde afslagschrabber en 1 afslagschrabber, 
waarvan bijna de volledige omtrek is geretoucheerd, ingezameld.  
De geretoucheerde afslagen worden vertegenwoordigd door slechts 4 exemplaren, waaronder 2 
afslagen met steile retouches op 1 boord, 1 dwars afgeknotte afslag en 1 afslag met fijne 
retouches op 1 boord. 
Op de site werden tevens 2 bekken gevonden. 
Stekers zijn weinig frequent. Er werden slechts 2 exemplaren ingezameld, namelijk 1 
tweeslaghoeksteker en 1 meervoudige steker. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn wel sterk aanwezig. In totaal werden 12 exemplaren 
aangetroffen, waarvan 3 microklingen met regelmatige retouches op 1 boord, 2 enkel gekerfde 
microklingen en 1 microkling gebroken in een kerf. Daarnaast bevonden zich onder de 
(micro)klingen nog 2 schuin afgeknotte exemplaren, evenals 1 dwars afgeknotte microkling, 1 
kling met steile retouches en 2 microklingen met atypisch afgestompte boord.  
Microlieten zijn ook goed vertegenwoordigd in het werktuigenbestand (13ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 5 microlieten met vlakke retouches, waaronder 4 Maretakspitsen en 1 
driehoek met vlakke retouches. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 2 vondsten, namelijk 2 
spitsen met schuine afknotting. 
Onder de driehoeken bevonden zich 1 ongelijkbenige en 1 gelijkbenige driehoek. 
Ten slotte werden op de site nog 1 Tardenoisspits met directe basis, evenals 1 Belloyspits met 
ventrale retouches en 2 onbepaalde microlietfragmenten gevonden. 
Op de site bevonden zich tevens 3 Neolithische vondsten. 
 

13.3 Besluit 
 
De sterke aanwezigheid van microlieten met vlakke retouches wijst op een Midden –
Mesolithische datering. Op de site werden tevens enkele Neolithische artefacten aangetroffen, 
die ook wijzen op een bewoning tijdens deze fase. 
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14 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE AALTER –
STRATEM 

 

14.1 Algemene bespreking van de site 

14.1.1 Inleiding 
 
Sinds juli 1972 werden op zeer regelmatige basis prospecties uitgevoerd te Aalter. Deze 
prospecties leverden vaak interessante vondsten uit het Paleolithicum en Neolithicum. Het 
aantal Mesolithische vondsten was vaak beperkt. In 1986 werd tijdens één van de prospecties 
echter een zeer grote hoeveelheid Mesolithische artefacten aangetroffen. In totaal waren 70 
prospectiecampagnes nodig om de 3316 vondsten te verzamelen (Van der Haegen G. 1992). 

14.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Aalter–Stratem bevindt zich in de gemeente Aalter, in de provincie Oost –Vlaanderen. 
De exacte ligging wordt gegeven door de coördinaten: 197,24 N en 84,08 E en de kadastrale 
gegevens: kaartblad Aalter, 3e

Aalter vormt een onderdeel van Zandig Vlaanderen en is gelegen in het gebied dat bekend staat 
als het Meetjesland en gekenmerkt wordt door een zanderig duinenlandschap. De eigenlijke site 
bevindt zich aan de westelijke rand van een 23m hoge duin, die in het centrum in noordoostelijk 
richting verder loopt. Het merendeel van het materiaal werd geconcentreerd teruggevonden in 
het noordwesten van perceel 792a. 

 Afdeling, Sectie H, perceel 792a. 

 

14.2 Het archeologische materiaal 

14.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 94)  
 
Silex is de meest gebruikte grondstof op de site (99,8%). Ondanks het feit dat de silexknollen 
zeer variabel waren van kleur, konden de onderzoekers toch enigszins 2 verschillende types 
vuursteen onderscheiden. De eerste vuursteenvariant is fijnkorrelig, overwegend grijs en draagt 
een krijtachtige cortex. Deze silex werd zeer vaak gebruikt op de site (98,17%). De tweede 
variant, een vleksilex, is van inferieure kwaliteit en werd veel minder gebruikt. Ten slotte 
werden nog 5 artefacten vervaardigd uit Wommersomkwartsiet.  
De aanwezigheid van een patina op vele artefacten bemoeilijkte de analyse van de silex. Een 
tamelijk groot aantal artefacten (740 ex.) vertoont tevens sporen van verbranding. 
 
De algemene samenstelling van de assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Kernen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd op de site (2,17%). Onder deze categorie zijn 
voornamelijk de onregelmatige kernen met meerdere slagrichtingen frequent aanwezig. 
Regelmatige kernen met 1 slagvlak en 2 tegengestelde slagvlakken komen ook voor, maar in 
veel beperktere mate. De kernen werden vooral gebruikt voor de productie van regelmatige 
(micro)klingen. Op de site werden ten slotte 12 kernfragmenten aangetroffen. 
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Verfrissingmateriaal is eerder beperkt aanwezig61

Klingen zijn zeer goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. Het grote aantal regelmatige 
klingen wijst op het belang van de Montbani –debitagestijl. Onder de klingen zijn de volledige 
exemplaren zeldzaam. Fragmenten zijn wel heel frequent. Op de site werden voornamelijk 
proximale klingfragmenten teruggevonden. Tijdens de prospectiecampagnes werd tevens een 
zeer groot aantal afslagen verzameld. Het merendeel van de afslagen is tamelijk klein, namelijk 
tussen 1cm en 2cm. Grotere afslagen, groter dan 4cm, zijn daarentegen weinig frequent.  

. Er werden slechts 4 kerntabletten en 11 
kernranden verzameld. Kerfresten worden vertegenwoordigd door 82 exemplaren.  

Ten slotte bevonden zich in de algemene lithische assemblage nog 13 klopperfragmenten, 
evenals 191 brokstukken en 740 verbrande artefacten. 

14.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 95 -96) 
 
Op een totaal van 3316 artefacten bevonden zich 117 werktuigen (3,52%).  
 
Schrabbers zijn zeer sterk vertegenwoordigd in de assemblage. Ze vormen bijna 30% van alle 
werktuigen. Onder de schrabbers bevinden zich vooral enkelvoudige eindschrabbers op afslag. 
Schrabbers op kling zijn ook goed vertegenwoordigd. Andere types, zoals cirkelvormige 
schrabbers, duimnagelschrabbers, kielschrabbers en getande schrabbers, zijn tevens aanwezig, 
maar in beperktere mate. Onder de categorie ‘andere afslagschrabbers’ rekenen de onderzoekers 
enkele dwarsschrabbers. Ten slotte werden tevens 2 fragmenten van schrabbers gevonden. 
Geretoucheerde afslagen zijn minder frequent. In totaal werden 10 exemplaren verzameld, 
waaronder 1 dikke afgeknotte afslag, 2 dikke geretoucheerde afslagen, 2 dunne afgeknotte 
afslagen en 5 dunne geretoucheerde afslagen.  
Boren werden slechts sporadisch gevonden. In totaal bevonden zich slechts 2 exemplaren op de 
site. Beide dragen steile retouches.  
Geretoucheerde klingen nemen ongeveer 12,8% van de werktuigen voor hun rekening. Onder 
deze categorie bevonden zich 1 dwars afgeknotte kling en 14 schuin afgeknotte klingen.  
Montbani –klingen worden vertegenwoordigd door 15 exemplaren. Onder deze groep bevinden 
zich 6 gekerfde Montbani –klingen, waarvan 5 enkelvoudig en 1 tweezijdig gekerfd, en 9 
geretoucheerde klingen. Deze laatste groep bestaat uit 4 exemplaren met retouches op 1 boord, 
1 exemplaar met wisselende retouches en 4 exemplaren met retouches op beide boorden. 
Microlieten vormen tevens een belangrijke werktuigencategorie. In totaal werden 40 
exemplaren verzameld. Dit levert een percentage op van 34,18%. 
Onder de microlieten bevonden zich 2 fragmenten van microklingen met afgestompte boord, 
evenals 1 ongelijkbenige driehoek en 1 fragment van een Maretakspits. 
Spitsen met geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 2 lange driehoekige spitsen 
met schuine basis en 1 lange driehoekige spits met rechte basis. Beide exemplaren dragen 
ventrale retouches. 
Op de site werd tevens 1 Danubiaan –spits aangetroffen. 
De trapezia vormen echter de belangrijkste groep. In totaal werden 32 trapezia verzameld, 
waardoor de trapezia 80% van alle microlieten vormen. Onder deze categorie bevonden zich 7 
verschillende types, namelijk korte schuine en lange schuine trapezia, korte rechthoekige en 
lange rechthoekige of Vielle –trapezia, kort asymmetrische en ten slotte lange symmetrische en 
korte symmetrische trapezia. Slechts 1 trapezium werd uit Wommersomkwartsiet vervaardigd. 
Ten slotte werden op de site nog 41 Neolithische werktuigen verzameld.  
 

                                                 
61 Op de site werden tevens een aantal exemplaren verzameld, waarvan de onderzoekers niet met zekerheid konden 
bevestigen indien de debitage intentioneel gebeurd was. Het precieze aantal ‘onzekere’ vondsten wordt echter niet 
vermeld.  
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14.3 Besluit 
 
Op basis van de zeer sterke aanwezigheid van trapezia in het werktuigenbestand en het belang 
van de Montbani –klingen kan de site van Aalter –Stratem gesplaatst worden in de ‘Groep van 
Ruiterskuil’ (Vermeersch P.M. 1984. 
Te Aalter zien we dat vooral de schuine trapezia sterk aanwezig zijn. Kenmerkend voor deze 
werktuigen is de aanwezigheid van een vlakke ventrale retouche. Rechthoekige trapezia, meer 
bepaald Vielle –trapezia, vormen de tweede belangrijkste groep. Op basis van een aantal 
chronologische parameters, opgesteld door P.M. Vermeersch (Vermeersch P.M. & Huyge D. 
1982, 202 -203), kan de site van Aalter geplaatst worden tussen Weelde Paardsdrank en 
Opglabeek –Ruiterskuil. Zolang absolute dateringen ontbreken, kan deze positionering echter 
niet bevestigd worden. Op basis van de onderverdeling van Gob (Gob A. 1984; 1985) dient de 
site echter geplaatst te worden binnen het Montbaniaan. 
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15 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE DAKNAM –
WERKSTEDE I 

 

15.1 Algemene bespreking van de site 

15.1.1 Inleiding 
 
De site Daknam –Werkstede I werd ontdekt in 1984 door H. De Bock en M. De Meireleir en 
werd sindsdien al meerdere malen geprospecteerd (Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. 
& De Meireleir M. 2006). 

15.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats bevindt zich bovenop een zandophoging, onmiddellijk ten westen van de 
Turfakkerbeek en vlak nabij de huidige stroom van de Durme. Ongeveer 75m ten noorden van 
deze eenheid bevindt zich nog een kleinere Mesolithische concentratie, Daknam –Werkstede II. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 122,37 E en 201,60 N en de 
kadastrale gegevens: 910, 911 en 912. 
 

15.2 Het archeologische materiaal 

15.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 97) 
 
Op de site werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex (96,62%), meer bepaald lokale 
vuursteen (92,73%), grijze silex (2,07%), zwarte silex (1,27%), mijnsilex (0,51%) en af en toe 
Grand Pressigny –achtige vuursteen (0,04%). Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (3,04%) en in enkele gevallen ook van kwartsiet van Tienen (0,04%) en 
ftaniet (0,04%). Slechts een klein deel van alle artefacten vertoont sporen van patina. Glans is 
quasi afwezig. Ten slotte vertoont 29,08% van de vondsten sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
Kernen en kernfragmenten zijn niet zo goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (48 ex.). 
Kernen met 1 slagrichting zijn het sterkst aanwezig (21ex.), gevolgd door kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen (9ex.). Kernen met meerdere slagrichtingen, kernen met 2 
kruisende slagrichtingen en kernen op afslag komen tevens voor, maar in beperktere mate. 
Er werden ook 29 verfrissingproducten ingezameld, waarbij de kernrandafslagen domineren. 
De debitage is tamelijk onregelmatig. In totaal werden 253 (micro)klingen ingezameld. 
Afslagen zijn iets frequenter (1588 ex.). 
Ten slotte werden nog een aanzienlijke hoeveelheid brokstukken, evenals 6 kloppers, 1 
stekerafslag en 22 kerfresten gevonden. 

15.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 98 -99) 
 
In totaal werden 2352 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 195 werktuigen. Dit 
levert een percentage op van 8,29%. 
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Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. In totaal werden 35 
exemplaren ingezameld. Hieronder bevonden zich 8 geretoucheerde en 4 eenvoudige 
eindschrabbers, evenals 3 klingschrabbers, 3 ovaalschrabbers, 1 dubbelschrabber, 1 getande 
schrabber en ten slotte 15 schrabberfragmenten.  
Onder de geretoucheerde afslagen bevonden zich 31 exemplaren, meer bepaald 22 
geretoucheerde afslagen, 5 afgeknotte afslagen en 4 gekerfde afslagen. 
Boren zijn ook redelijk talrijk op de site. In totaal werden 10 boren aangetroffen, meer specifiek 
8 gewone boren, 1 dubbele boor en 1 ruimer. 
De categorie van de stekers telt 6 vondsten, namelijk 2 stekers op afknotting, 1 
tweeslaghoeksteker, 1 tweeslagmiddensteker, evenals 1 meervoudige en 1 atypische steker. 
De geretoucheerde (micro)klingen vormen echter de belangrijkste categorie (36 ex). Binnen 
deze groep bevinden zich 18 geretoucheerde microklingen, 7 microklingen met distale 
retouches en 4 microklingen met atypisch afgestompte boord. Verder bevonden zich onder deze 
categorie nog 3 exemplaren gebroken in een kerf, evenals 2 dwars en 2 schuin afgeknotte 
microklingen. 
Op de site bevonden zich tevens 5 pièces esquillées, 1 vorstafslag met retouches, 2 onbepaalde 
werktuigen en 41 onbepaalde werktuigfragmenten. 
De groep van de microlieten is zeer gevarieerd. In totaal werden 28 exemplaren ingezameld. De 
trapezia vormen de belangrijkste categorie (8 ex.). Hieronder bevonden zich 4 rechthoekige 
trapezia, evenals 3 trapezia met schuine basis en 1 asymmetrisch trapezium. 
Onder de spitsen met geretoucheerde basis (4 ex.) bevonden zich 1 Tardenoisspits met directe 
basis, 1 met ventrale basis, 1 met bifaciale basis en ten slotte 1 spits met geretoucheerde basis. 
De microlieten met vlakke retouches omvatten slechts 3 exemplaren, namelijk 1 driehoek met 
vlakke retouches en 2 onafgewerkte spitsen met vlakke retouches. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 2 ongelijkbenige driehoeken, evenals 1 
smalle microkling met afgestompte boord, 1 segment en 2 spitsen met afgestompte boord. 
Er werden op de site tevens 16 Neolithische werktuigen aangetroffen. 
 

15.3 Besluit 
 
De dominante aanwezigheid van trapezia, evenals het voorkomen van spitsen met vlakke 
retouches en smalle microklingen wijst op een Laat (of Midden)–Mesolithische datering. De 
rest van de microlieten en de aanwezigheid van kwartsiet van Tienen zijn daarentegen 
indicatoren van een Vroeg (of Midden)–Mesolithische datering. De vondst van Neolithische 
artefacten wijst er nogmaals op dat de site van Daknam –Werkstede I meerdere malen werd 
bewoond.  
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16 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE STEKENE –
HAZENHOEK 

 

16.1 Algemene bespreking van de site 

16.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1998 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

16.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich nabij het Kanaal van Hulst, op een oost tot west georiënteerde duin. De 
exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 126,00 E -210,60 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 1407 en 1412. 
Het merendeel van het materiaal werd duidelijk geconcentreerd teruggevonden in het oostelijk 
deel van de site. 
 

16.2 Het archeologische materiaal 

16.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 103) 
 
De meeste artefacten werden vervaardigd uit vuursteen (95,74%). Het betreft in de eerste plaats 
lokale vuursteen. Daarnaast werd echter ook in beperktere mate gebruik gemaakt van grijze 
silex, mijnsilex en zwarte silex. Ten slotte werden nog enkele artefacten vervaardigd uit 
Wommersomkwartsiet (3,64%) en af en toe ook uit kwartsiet van Tienen (0,72%). 
Slechts een klein deel van de artefacten (0,62%) vertoont een blauwwitte patina.  
Ongeveer 14,04% van alle vondsten vertoont ten slotte sporen van vuurinwerking. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Het aantal kernen ligt aan de hoge kant. In totaal werden 43 exemplaren ingezameld. Onder de 
kernen zien we een duidelijke dominantie van kernen met 1 slagrichting (24 ex.). Daarnaast 
werden nog 6 kernen met 2 tegengestelde en 4 kernen met 2 kruisende slagrichtingen, evenals 9 
kernen met meerdere slagrichtingen aangetroffen. 
De verfrissingproducten zijn ook goed vertegenwoordigd (29 ex.) en omvatten 15 
kernrandklingen, 6 kernrandafslagen, 3 kerntabletten en 5 kernflankafslagen. 
De debitage is tamelijk verzorgd. Zowel afslagen, als (micro)klingen zijn sterk 
vertegenwoordigd. Op de site werden ten slotte nog 5 kerfresten ingezameld. 
 

16.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 104) 
 
In totaal werden 61 werktuigen onderscheiden op 952 artefacten. Dit levert een percentage op 
van 6,41%. 
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Schrabbers vormen een goed vertegenwoordigde groep werktuigen (15 ex.). Onder deze 
categorie bevonden zich 10 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 8 schuin en 2 steil 
geretoucheerd, evenals 4 geretoucheerde afslagschrabbers en 1 klingschrabber.  
De geretoucheerde afslagen zijn ook goed gerepresenteerd (12 ex.) en omvatten 6 afslagen met 
schuine of fijne retouches op 1 boord, evenals 3 getande afslagen, 1 gekerfde afslag, 1 dwars 
afgeknotte afslag en ten slotte 1 afslag met retouches op de basis en rechterboord. 
Het aantal stekers ligt eerder aan de lage kant (2 ex.). Er werden slechts 1 steker op convexe 
afknotting en 1 meervoudige steker ingezameld. 
Verder bevonden zich nog 9 geretoucheerde (micro)klingen op de site. Deze groep omvatte 
onder meer 2 microklingen met schuine en 1 met concave afknotting. Daarnaast werden nog 2 
microklingen met steile retouches op 1 boord en 2 exemplaren met fijne retouches op 1 van 
beide boorden aangetroffen, evenals 1 microkling met distale retouches en ten slotte nog 1 
microkling gebroken boven een kerf. 
De microlieten vormen echter de grootste groep werktuigen op de site (19 ex.). Onder deze 
categorie domineren vooral de spitsen met niet –geretoucheerde basis (5 ex.), meer bepaald de 
spitsen met schuine afknotting. 
De spitsen met geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste groep en omvatten 3 
spitsen met ventrale basis en 1 spits met directe basis.  
Verder werden nog 3 microlieten met vlakke retouches aangetroffen, meer bepaald 1 
Maretakspits, 1 spits met afgeronde basis en ventrale retouches en 1 spits met schuine basis en 
ventrale retouches. 
Daarnaast werden nog 1 fragment van een smalle microkling met afgestompte boord, evenals 2 
trapezia, meer bepaald 1 symmetrisch en 1 rechthoekig trapezium, aangetroffen. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 niet nader te definiëren fragmenten. 
Op de site werden tevens 4 Montbani –klingen ingezameld. Drie exemplaren dragen een 
zwakke kerf op 1 boord. Eén exemplaar vertoont onregelmatige retouches op beide boorden. 
Ten slotte werden tijdens de prospectie nog 9 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

16.3 Besluit 
 
Verscheidene elementen, waaronder de aanwezigheid van trapezia en Montbani –klingen, 
evenals de toepassing van een regelmatige afslagstijl, wijzen op een datering in het Laat –
Mesolithicum. De microlieten met vlakke retouches zijn echter moeilijker te plaatsen en 
behoren mogelijk tot het Midden –Mesolithicum, hoewel hieromtrent totnogtoe geen 
duidelijkheid bestaat. De overblijvende microlieten verwijzen mogelijkerwijze naar het Vroeg –
Mesolithicum. Ten slotte werden op de site enkele Neolithische artefacten aangetroffen, 
weliswaar beperkt. Hoewel er dus sporen uit verschillende periodes merkbaar zijn, plaatsen de 
onderzoekers de hoofddatering van de site in het Laat –Mesolithicum. Ze vermelden daarnaast 
echter de mogelijkheid van secundaire occupatiefases in het Vroeg- en/of Midden –
Mesolithicum en ten slotte een kleine aanwezigheid tijdens het Neolithicum.  
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17 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE STEKENE –
MOLENBERG 

 

17.1 Algemene bespreking van de site 

17.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1998 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

17.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Stekene –Molenberg is gelegen aan de rechteroever van het Kanaal van Hulst, bovenop 
een noordwest tot zuidoost georiënteerde zandrug. In het noorden, oosten en zuiden van de site 
bevonden zich respectievelijk een weide, een bos en behuizing, waardoor de uiterste grens van 
de vindplaats in deze richtingen niet kon achterhaald worden. Het merendeel van het materiaal 
werd echter geconcentreerd gevonden in het noordoostelijk deel van de geprospecteerde zone. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 126,36 E -210,70 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 978a. 
 

17.2 Het archeologische materiaal 

17.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 105) 
 
Voor de productie van de artefacten werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex (90,89%), 
meer bepaald lokale silex van eerder inferieure kwaliteit. Daarnaast werd ook grijze en zwarte 
silex aangewend en een kleine hoeveelheid mijnsilex.  
Ten slotte werd op de site ook een aanzienlijke hoeveelheid Wommersomkwartsiet (7,78%) 
gebruikt. Het gebruik van kwartsiet van Tienen was beperkter (1,19%). 
Slechts 1,20% van de vondsten draagt een patina. 
Sporen van verbranding zijn merkbaar op 11,92% van het materiaal. 
 
De lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden slechts 32 kernen ingezameld, meer bepaald 15 kernen met 1 slagrichting, 9 
kernen met meerdere slagrichtingen, 5 kernen met 2 tegengestelde slagrichtingen en ten slotte 
nog 3 kernen met meerdere slagrichtingen. Twee kernen werden later hergebruikt als klopper. 
Het verfrissingmateriaal (26 ex.) wordt vooral gedomineerd door de kernrandafslagen (13 ex.) 
en kernrandklingen (8 ex.). Daarbovenop werden nog 1 kerntablet en 4 kernflankafslagen 
aangetroffen. 
De debitage is eerder regelmatig en zowel (micro)klingen als afslagen zijn sterk aanwezig.  
Op de site werd ten slotte nog een aanzienlijke hoeveelheid kerfresten (25 ex.) gevonden. 
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17.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 106) 
 
Er werden 97 werktuigen ingezameld op een totaal van 1420 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 6,83%. 
 
Er bevonden zich op de site slechts 14 schrabbers, wat eerder aan de lage kant is (14,43%). 
Hieronder bevonden zich 7 eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 5 schuin en 2 steil 
geretoucheerd, evenals 4 klingschrabbers, 1 geretoucheerde afslagschrabber, 1 
spitsboogschrabber en 1 getande schrabber. 
Het aantal geretoucheerde afslagen ligt ook aan de lage kant (5 ex.) en bestond uit 3 afgeknotte 
afslagen, 1 massieve afslag met steil geretoucheerde boord en 1 afslag met ventrale retouches 
op beide boorden. 
Op de site werden tevens 1 bek, 1 boor en 2 ruimers aangetroffen. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Op de site werd slechts 1 steker op afknotting gevonden. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn daarentegen wel goed vertegenwoordigd (22 ex.). Onder 
deze categorie bevonden zich vooral microklingen met regelmatige retouches (12 ex.). 
Daarnaast werden nog 4 afgeknotte microklingen (3 schuin en 1 concaaf), evenals 3 enkel 
gekerfde microklingen en 1 exemplaar gebroken in een kerf aangetroffen.  Ten slotte bevonden 
zich onder de microklingen nog 2 exemplaren met een distaal geretoucheerd uiteinde. 
De microlieten vormen de belangrijkste werktuigengroep op de site (38 ex.). 
De trapezia vormen met hun 18 exemplaren duidelijk de grootste groep. Hieronder bevonden 
zich 8 rechthoekige trapezia, evenals 3 trapezia met schuine basis, 3 asymmetrische trapezia 
met vlakke retouches aan de basis en 3 geëvolueerde trapezia, meer bepaald 3 Belloyspitsen. 
Daarnaast werd nog 1 symmetrisch exemplaar aangetroffen. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste groep microlieten op de 
site en omvatten 5 spitsen met schuine afknotting. 
Verder bevonden zich onder de microlieten nog 3 ongelijkbenige driehoeken, evenals 2 
Maretakspitsen, 1 spits met vlakke retouches en afgeronde basis en 1 Tardenoisspits met directe 
basis. Ten slotte werden nog 9 fragmenten van microlieten aangetroffen, die niet verder 
gedefinieerd konden worden. 
De Montbani –klingen nemen tevens een belangrijk aandeel van de werktuigen voor hun 
rekening (12 ex.). Hieronder bevonden zich 6 exemplaren met een kerf op één van beide 
boorden, 2 exemplaren met een kerf op beide boorden, 5 microklingen met schuine retouches 
op 1 boord en ten slotte 1 microkling met schuine retouches op beide boorden. 
Het aantal Neolithische artefacten op de site ten slotte is eerder beperkt (3 ex.). 
 

17.3 Besluit 
 
De dominantie van trapezia onder de microklingen, evenals de sterke aanwezigheid van 
Montbani –klingen en Wommersomkwartsiet wijzen op een hoofddatering in het Laat –
Mesolithicum. De andere microlieten en het kwartsiet van Tienen wijzen op een, waarschijnlijk 
secundaire, occupatie tijdens het Vroeg- of Midden –Mesolithicum. Ten slotte werden nog 
enkele sporen gevonden van een beperkte Neolithische aanwezigheid. 
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18 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE STEKENE –
NOORDSCHEIDBEEK 

 

18.1 Algemene bespreking van de site 

18.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1998 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

18.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Stekene –Noordscheidbeek bevindt zich bovenop een noordoost tot zuidwest 
georiënteerde zandrug, vlakbij de Noordscheidbeek. In het zuidwesten van de site bevindt zich 
een weide, waardoor de uiterste uitbreiding van de vindplaats in deze richting niet kon 
achterhaald worden. Het merendeel van het materiaal werd echter duidelijk geconcentreerd 
teruggevonden in het zuidoosten van de geprospecteerde zone. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 123,86 E -212, 42 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 246, 253, 254 en 255a. 
 

18.2 Het archeologische materiaal 

18.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 107) 
 
Op de site werd voor de vervaardiging van de artefacten voornamelijk gebruik gemaakt van 
silex (93,27%) en in hoofdzaak lokale silex. Verder werd echter ook grijze silex, mijnsilex en af 
en toe zwarte silex aangewend. 
Ten slotte was het aandeel van Wommersomkwartsiet (6,73%) op de site aanzienlijk.  
Slechts 1,14% van alle artefacten vertoont een blauwwitte patina. 
Sporen van verbranding zijn tevens slechts zichtbaar op 8,88% van de vondsten. 
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 20 kernen ingezameld, waaronder 9 kernen met 1 slagrichting, 5 exemplaren 
met 2 tegengestelde slagrichtingen, evenals 3 kernen met 2 kruisende en 3 kernen met meerdere 
slagrichtingen. 
Onder de verfrissingproducten (16 ex.) bevonden zich hoofdzakelijk kernrandklingen (9 ex.). 
Daarnaast werden echter ook 4 kernrandafslagen, 1 kerntablet en 2 kernflankafslagen 
aangetroffen.  
De debitage op de site is eerder regelmatig. Merkwaardig genoeg werden op de site meer 
(micro)klingen aangetroffen dan afslagen. 
Ten slotte werden nog 9 kerfresten ingezameld. 

18.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 108) 
 
Op de site bevonden zich 57 werktuigen op een totaal van 702 artefacten. Dit levert een 
percentage op van 8,12%. 
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Schrabbers zijn tamelijk goed vertegenwoordigd binnen de assemblage (12 ex.) en omvatten 8 
eenvoudige afslagschrabbers, waarvan 4 met een steil en 4 met een schuin geretoucheerd 
schrabhoofd. Daarbovenop werden nog 3 geretoucheerde afslagschrabbers en 1 
dubbelschrabber gevonden. 
Onder de geretoucheerde afslagen (4 ex.) bevonden zich 2 afslagen met een steil 
geretoucheerde boord, 1 gekerfde afslag en 1 dwars afgeknotte afslag. 
Het aantal stekers ligt eerder aan de lage kant (2 ex.) en bestaat uit 1 steker op concave 
afknotting en 1 dwarssteker. 
De geretoucheerde (micro)klingen zijn iets beter vertegenwoordigd (9 ex.). Hieronder bevonden 
zich 3 microklingen met fijne retouches op 1 boord, 1 exemplaar met een afgestompte boord en 
1 met een schuin afgeknotte boord. Verder werd nog 1 regelmatige microkling met schuine 
retouches op het distale uiteinde, 1 microkling met atypisch afgestompte boord, 1 microkling 
met gekerfde boord en ten slotte 1 exemplaar gebroken boven een kerf aangetroffen. 
De microlieten vormen echter de belangrijkste groep werktuigen (24 ex.). Onder de microlieten 
bevonden zich voornamelijk trapezia (15 ex.), meer bepaald 6 rechthoekige trapezia, evenals 6 
trapezia met schuin geretoucheerde basis, 1 symmetrisch trapezium, 1 trapezium met concave 
basis en 1 asymmetrisch trapezium. 
De microlieten met vlakke retouches vormen de tweede belangrijkste categorie (5 ex.) en 
omvatten 2 spitsen met afgeronde basis en ventrale retouches, 2 Maretakspitsen en 1 spits met 
ventraal geretoucheerde basis. 
Ten slotte bevonden zich onder de microlieten nog 3 spitsen met schuine afknotting en 1 
onbepaald fragment. 
Verder werden op de site nog 6 Montbani –klingen aangetroffen. Drie exemplaren vertoonden 
een onregelmatig geretoucheerde boord. Twee exemplaren droegen een zwakke kerf op één 
boord, 1 exemplaar had een kerf op beide boorden. 
 

18.3 Besluit 
 
Verscheidene elementen, waaronder de dominantie van trapezia, evenals de aanwezigheid van 
Montbani –klingen en het tamelijk frequente gebruik van Wommersomkwartsiet en grijze silex, 
wijzen op een Laat –Mesolithische datering.  Het gebruik van een regelmatige debitagestijl 
bevestigt deze datering. De datering van de microlieten met vlakke retouches is echter minder 
duidelijk. Deze werktuigen kunnen mogelijk aan het Midden – of Laat –Mesolithicum 
toegeschreven worden. De overige microlieten kunnen mogelijk wijzen op een Vroeg –
Mesolithische datering. Aan de hand van het aanwezige materiaal situeren de onderzoekers de 
hoofdoccupatie van de site in het Laat –Mesolithicum, met een mogelijke secundaire occupatie 
in het Vroeg –en/of Midden –Mesolithicum.  
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19 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE SINT –KRUIS –
WINKEL -SPANJEVEER 

 

19.1 Algemene bespreking van de site 

19.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Vanmoerkerke J. & Van Vlaenderen L. 1986). 

19.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer bevindt zich in het zuidelijke gedeelte van de 
gemeente Sint –Kruis –Winkel en is gelegen op een zuidwest tot noordoost georiënteerde 
zandrug, op de linkeroever van de Kale. De vindplaats wordt in zuidoosten begrensd door het 
alluvium van de Kale. In het noordoosten en –westen van de site bevindt zich ten slotte een 
weide, waardoor de uiterste begrenzing in deze richting niet kon achterhaald worden. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 110,8 E -204,41 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 191 en 192. 
 

19.2 Het archeologische materiaal 

19.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 100) 
 
Op de site werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex (98,09%), meer bepaald lokale silex. 
Daarnaast werd echter nog grijze en zwarte silex, evenals mijnsilex gebruikt. Ten slotte werden 
enkele artefacten vervaardigd uit Wommersomkwartsiet (1,64%) en van Tienen (0,27%). 
Ongeveer 20,20% van alle artefacten vertoont sporen van verbranding.  
 
De algemene lithische assemblage op de site bestaat uit volgende elementen: 
Kernen zijn tamelijk goed vertegenwoordigd (107 ex.) en omvatten vooral kernen met 1 
slagrichting (65 ex.). Daarnaast werden nog 13 kernen met 2 tegengestelde en 9 kernen met 2 
kruisende slagrichtingen ingezameld, evenals 19 kernen met meerdere slagrichtingen en 1 
onbepaald exemplaar. Eén kern werd tevens hergebruikt als klopper.  
Onder de verfrissingproducten (66 ex.) bevonden zich voornamelijk kernrandklingen (40 ex.). 
Andere types, waaronder de kernrandafslagen (16 ex.), kerntabletten (4 ex.) en 
kernflankafslagen (6 ex.), komen tevens voor, maar zijn veel minder frequent. 
De debitage is regelmatig en is vooral gericht op de productie van microklingen met parallelle 
boorden. Zowel afslagen als (micro)klingen zijn heel goed vertegenwoordigd. 
Ten slotte werden op de site nog 4 stekerafslagen en 74 kerfresten aangetroffen.  

19.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 101 -102) 
 
In totaal werden op de site 3926 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 276 
werktuigen, wat een percentage oplevert van 7,03%. 
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Schrabbers zijn zeer sterk aanwezig binnen het werktuigenbestand. In totaal werden 84 
exemplaren ingezameld, waaronder 50 eenvoudige afslagschrabbers, 7 schrabbers vervaardigd 
op mantelafslagen, evenals 1 schrabber op een kerntablet, 12 klingschrabbers en 8 
geretoucheerde afslagschrabbers. Daarnaast werden nog 6 getande schrabbers en 4 
dubbelschrabbers, 1 spitsboogschrabber en 3 boordschrabbers aangetroffen.  
De geretoucheerde afslagen zijn veel beperkter aanwezig (20 ex.). Onder deze categorie 
bevonden zich 9 afslagen met schuin geretoucheerde boord, evenals 4 exemplaren met een steil 
geretoucheerde boord en 2 driehoekige afslagen met zorgvuldig geretoucheerde boord. Verder 
werden nog 3 afgeknotte afslagen, evenals 1 getande en 1 gekerfde afslag gevonden. 
Op de site werden tevens 2 boren en 1 bek ingezameld.  
Stekers zijn ook slechts beperkt aanwezig binnen het werktuigenbestand (4 ex.) en omvatten 3 
tweeslaghoekstekers en 1 steker op breuk. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn wel goed vertegenwoordigd (38 ex.). Onder deze categorie 
bevonden zich 14 afgeknotte (micro)klingen, waarvan 9 schuin, 4 dwars en 1 concaaf afgeknot. 
Verder waren onder deze categorie nog 14 exemplaren aanwezig met een kerf, waarvan 8 
gebroken boven en 3 gebroken in een kerf. Bij 5 microklingen is de boord volledig en 
regelmatig geretoucheerd, 4 microklingen zijn schuin of steil geretoucheerd aan het distale 
uiteinde en 1 microkling vertoont een atypisch afgestompte boord. 
Ten slotte bevonden zich onder de gemene werktuigen nog 2 pièces esquillées. 
De microlieten vormen duidelijk de belangrijkste werktuigengroep op de site (104 ex.) en 
worden gedomineerd door de trapezia (33 ex.). Deze categorie bestaat uit 8 lange en 4 korte 
asymmetrische trapezia, evenals 10 Belloyspitsen, 5 lange en 3 korte symmetrische trapezia en 
3 trapezia met schuine basis. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen de tweede belangrijkste groep en worden vooral 
gedomineerd door de spitsen met schuine afknotting (24 ex.). Verder werden nog 4 spitsen met 
1 afgestompte boord en 1 spits met 2 afgestompte boorden aangetroffen. 
Microlieten met vlakke retouches zijn veel beperkter aanwezig (5 ex.) en omvatten 1 fragment 
van een Maretakspits, 1 driehoek met vlakke retouches, evenals 1 spits met afgeronde basis en 
2 spitsen met schuine basis en ventrale retouches. 
Onder de spitsen met geretoucheerde basis bevonden zich slechts 3 exemplaren, namelijk 1 
Tardenoisspits met directe basis, 1 spits met convex geretoucheerde basis en 1 spits met schuin 
geretoucheerde basis.  
Verder bevonden zich onder de microlieten nog 3 ongelijkbenige driehoeken, 1 fragment van 
een smalle microkling met afgestompte boord en 30 onbepaalde fragmenten.  
De Montbani –klingen worden op hun beurt vertegenwoordigd door 21 exemplaren, waaronder 
7 enkel gekerfde (micro)klingen, 9 exemplaren met onregelmatig en schuin geretoucheerde 
boord, evenals 5 microklingen met retouches op beide boorden.  
Ten slotte werden op de site nog 17 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

19.3 Besluit 
 
De dominantie van trapezia binnen de assemblage, evenals de aanwezigheid van Montbani–
klingen en het tamelijk aanzienlijke belang van grijze vuursteen (5,68%), wijzen op een 
datering in het Laat –Mesolithicum. Het lage percentage aan Wommersomkwartsiet (1,64%) 
past echter niet volledig in het beeld. Op Laat –Mesolithische sites ligt dit percentage dikwijls 
rond 3% (Crombé P. 1996, 495) en vaak meer. Verscheidene microlieten duiden ten slotte nog 
op een Vroeg- en/of Midden –Mesolithische aanwezigheid. Vermits de hoofdoccupatie 
duidelijk in het Laat –Mesolithicum te plaatsen is, zijn de sporen uit het Vroeg- en/of Laat –
Mesolithicum best te beschouwen als een secundaire occupatie. 
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20 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE – 
KLOOSTERBOS 

 

20.1 Algemene bespreking van de site 

20.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt in 1990 door L. Van Vlaenderen en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006).  

20.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De vindplaats Wachtebeke –Kloosterbos bevindt zich bovenop een kleine zandrug, op ongeveer 
500m van de Devoortbeek. In het zuidwesten van de site bevindt zich een kleine depressie. De 
concentratie was voornamelijk in het zuidelijke gedeelte merkbaar. De totale omvang van de 
site kon echter niet achterhaald worden, vermits zich in het noordoosten en zuidoosten een bos 
en een weiland bevindt. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 113,02 E en 207,54 N en de 
kadastrale gegevens: perceel 1175a. 
 

20.2 Het archeologische materiaal 

20.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 109) 
 
Silex vormt de voornaamste grondstof op de site (96,49%). Er werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van een lokale vuursteensoort. Daarnaast werd echter nog grijze vuursteen, mijnsilex 
en zwarte silex aangetroffen. Daarnaast werd tevens gebruik gemaakt van 
Wommersomkwartsiet (2,68%) en kwartsiet van Tienen (0,83%). 
Slechts 1,50% van alle artefacten draagt een patina, terwijl 16,24% sporen van verbranding 
vertoont. 
 
De algemene lithische samenstelling op de site bestaat uit volgende elementen: 
Onder de kernen (16ex.) bevonden zich voornamelijk kernen met 1slagrichting. Kernen met 2 
tegengestelde slagrichtingen zijn minder frequent. Ten slotte werden slechts 1 kern met 2 
kruisende en 1 kern met meerdere slagrichtingen gevonden. 
Op de site werden tevens 13 verfrissingproducten aangetroffen, namelijk 5 kernrandklingen en 
6 kernrandafslagen en 2 kernflankafslagen. 
De debitage is voornamelijk gericht op de productie van regelmatige (micro)klingen. 
(Micro)klingen vormen samen met de afslagen een belangrijke groep artefacten op de site. 
Ten slotte werden nog 1 kern, gebruikt als klopper, evenals 11 kerfresten gevonden. 

20.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 110) 
 
In totaal werden 45 werktuigen verzameld op de site. Dit levert een percentage op van 7,68%. 
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Onder de werktuigen bevonden zich 11 schrabbers, meer bepaald 7 eenvoudige 
afslagschrabbers, 3 geretoucheerde afslagschrabbers en 1 klingschrabber. De schrabbers 
vormen dus een belangrijke werktuigcategorie op de site. 
Daarnaast werden 5 geretoucheerde afslagen aangetroffen. Onder deze categorie bevonden zich 
3 afslagen met fijne retouches op de rechterboord, 1 licht concaaf afgeknotte afslag en 1 afslag 
met een steil geretoucheerde boord. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Er werd slechts 1 exemplaar gevonden, een steker op breuk. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen bevonden zich 10 exemplaren, namelijk 4 
microklingen met regelmatige retouches op één van beide boorden, 2 microklingen met 
retouches op beide boorden, 3 gekerfde microklingen en ten slotte nog 1 licht concaaf 
afgeknotte microkling.  
De microlieten vormen de belangrijkste werktuigencategorie. In totaal werden 14 exemplaren 
ingezameld, wat neerkomt op 31,11% van het totaal aan werktuigen. 
Onder deze categorie bevonden zich 7 trapezia, meer bepaald 4 korte, rechthoekige trapezia 
zonder ventrale retouches, 2 trapezia met schuine basis, waaronder 1 exemplaar met ventrale 
retouches en ten slotte 1 asymmetrisch trapezium. 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis worden vertegenwoordigd door 2 spitsen met schuine 
afknotting en 1 spits met afgestompte boord. 
Ten slotte bevonden zich op de site nog 1 Maretakspits en 3 onbepaalde microlietfragmenten. 
Daarnaast werden nog 4 Montbani –klingen ingezameld, waarvan 3 exemplaren met 
onregelmatige schuine retouches op één boord en 1 exemplaar met een kerf op beide boorden. 
Ten slotte werden nog 11 Neolithische artefacten aangetroffen.  
  

20.3 Besluit 
 
Verscheidene elementen, waaronder de aanwezigheid van grijze silex, Montbani –klingen en 
trapezia, wijzen op een Laat –Mesolithische datering. De rest van de microlieten kan volgens de 
onderzoekers mogelijk toegeschreven worden aan het Vroeg– of Midden –Mesolithicum, 
hoewel deze toeschrijving niet zeker is. Ten slotte werden tevens sporen gevonden van een 
Neolithische aanwezigheid. 
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21 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE –
LANGELEDE 

 

21.1 Algemene bespreking van de site 

21.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

21.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich bovenop een noordoost tot zuidwest georiënteerde zandrug, op de 
linkeroever van de Langelede en wordt in het noordwesten afgegrensd door het alluvium van de 
Langelede, in het zuidoosten bevindt zich een lichte depressie. De precieze omvang van de 
vindplaats kon niet achterhaald worden, vermits de site in het noordwesten wordt begrensd door 
een weg. Het merendeel van de vondsten werd geconcentreerd gevonden in het zuidoosten. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 114,61 E - 209,98 N 
en de kadastrale gegevens: percelen 1029, 1030 en 1033a. 
 

21.2 Het archeologische materiaal 

21.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 111) 
 
Het merendeel van de vondsten (97,34%) werd vervaardigd uit silex. Hiervoor werd 
voornamelijk lokale silex gebruikt. Daarnaast werd tevens grijze en zwarte silex aangetroffen, 
evenals een kleine hoeveelheid mijnsilex. 
Ten slotte werd ook gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet (2,52%) en ftaniet (0,14%). 
0,89% van de vondsten vertoont een patina. 13,52% vertoont sporen van verbranding. 
 
De algemene lithische assemblage kan als volgt omschreven worden: 
In totaal werden 27 kernen ingezameld. Kernen met 1 slagrichting domineren duidelijk (15ex.). 
Daarnaast werden tevens 5 kernen met 2 tegengestelde en 4 kernen met 2 kruisende 
slagrichtingen aangetroffen, evenals 3 kernen met meerdere slagrichtingen. 1 kernfragment 
werd verder gebruikt als klopper. 
Verfrissingproducten worden op hun beurt vertegenwoordigd door 16 exemplaren, waaronder 9 
kernrandklingen, 5 kernrandafslagen en 2 kernflankafslagen. 
De debitage is voornamelijk gericht op de productie van regelmatige (micro)klingen. 
Microklingen en afslagen zijn beide goed vertegenwoordigd binnen de assemblage. 
Ten slotte werden op de site nog 5 kerfresten aangetroffen.  

21.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 112) 
 
Op de site waren 37 werktuigen aanwezig. Dit levert een percentage op van 5,58%. 
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De schrabbers vormen met hun 11 exemplaren de voornaamste werktuigengroep. Onder deze 
categorie bevonden zich 9 eenvoudige afslagschrabbers, 1 kernschrabber en 1 kleine, steil 
geretoucheerde schrabber, gemaakt op een mantelafslag. 
Geretoucheerde afslagen worden vertegenwoordigd door 4 exemplaren, waaronder 2 kleine 
afslagen waarvan beide boorden schuin geretoucheerd zijn, 1 getande afslag en 1 schuin 
afgeknotte afslag. 
Op de site werden tevens 1 bek en 1 boor aangetroffen. 
Stekers zijn eerder zeldzaam. Er werden slechts 2 exemplaren gevonden, namelijk 1 
tweeslagmiddensteker en 1 atypische steker. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn tamelijk frequent. Op de site werden 8 exemplaren 
ingezameld, waaronder 4 microklingen met regelmatige retouches op één boord, 2 schuin 
afknotte microklingen, 1 massieve kling met steile retouches op de linkerboord en 1 microkling 
gebroken boven een kerf. 
Microlieten zijn iets minder talrijk. Er werden slechts 6 exemplaren ingezameld. Onder deze 
categorie bevonden zich 4 trapezia, meer bepaald 2 rechthoekige trapezia, waaronder 1 
exemplaar met ventrale retouches, evenals 1 trapezium met licht concave basis. Dit werktuig 
draagt nog een piquant trièdre en vertoont tevens ventrale retouches. Ten slotte kon nog 1 
atypisch trapezium onderscheiden worden. Daarnaast werden nog 2 onbepaalde 
microlietfragmenten ingezameld. 
Op de site werden tevens 4 Montbani –klingen aangetroffen. Drie exemplaren dragen een 
onregelmatige en schuine retouche op 1 boord. Een vierde exemplaar draagt een zwakke kerf 
op beide boorden. 
Ten slotte werden op de site nog 10 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

21.3 Besluit 
 
De dominantie van de trapezia onder de microlieten, evenals de aanwezigheid van Montbani –
klingen en de regelmatige debitage, wijzen op een datering in het Laat –Mesolithicum. 
Verscheidene Neolithische vondsten wijzen erop dat er ook tijdens deze fase menselijke 
aanwezigheid was op de site. 
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22 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE –
WALDERDONK 

 

22.1 Algemene bespreking van de site 

22.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

22.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site Wachtebeke –Walderdonk bevindt zich bovenop een oost tot west georiënteerde 
zandrug, in de onmiddellijke nabijheid van de Devoortbeek. Ten noorden van de site bevindt 
zich een kleine depressie, ten zuiden wordt de site afgelijnd door het alluvium van de beek. In 
het westen en oosten van de site, waar de meeste vondsten geconcentreerd lagen, bevinden zich 
ten slotte enkele weidelanden en een bos, waardoor de totale uitbreiding van de vindplaats in 
deze richtingen niet kon achterhaald worden. 
De exacte ligging van de site wordt gegeven door de coördinaten: 113,16 E -206,98 N en de 
kadastrale gegevens: percelen 1330, 1331 en 1332. 
 

22.2 Het archeologische materiaal 

22.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 113) 
 
Voor de vervaardiging van de artefacten werd voornamelijk gebruik gemaakt van silex 
(96,02%), in de eerste plaats lokale silex. Daarnaast werd echter ook gebruik gemaakt van 
grijze, evenals zwarte silex en mijnsilex. Op de site werd tevens een kleine hoeveelheid 
Wommersomkwartsiet (3,82%) en kwartsiet van Tienen (0,16%) aangetroffen. 
Ongeveer 1,49% van de vondsten vertoont een lichtblauwe patina. 
Ten slotte is ongeveer 18,13% van alle artefacten beschadigd door de inwerking van vuur. 
 
De algemene lithische assemblage bestaat uit volgende elementen: 
Op de site werden 15 kernen ingezameld. Ze vertonen bijna allemaal een uitgeput stadium. De 
verschillende types komen in ongeveer gelijke aantallen voor. Er werden namelijk 5 kernen met 
1 slagrichting, evenals 4 kernen met 2 tegengestelde, 3 kernen met 2 kruisende en ten slotte nog 
3 kernen met meerdere slagrichtingen teruggevonden. Er werden tevens 2 uitgeputte kernen en 
1 onbewerkte knol gevonden, die verder gebruikt zijn als klopper. 
Onder het verfrissingmateriaal bevonden zich 10 vondsten, waaronder 7 kernrandklingen, 1 
kernrandafslag en 2 kernflankafslagen. 
De debitage is regelmatig. Zowel (micro)klingen als afslagen zijn goed vertegenwoordigd. 
Ten slotte werden op de site nog 3 kerfresten en 1 stekerafslag ingezameld. 
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22.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 114) 
 
Op de site werden 61 werktuigen ingezameld op een totaal van 576 vondsten. Dit levert een 
percentage op van 10,59%. 
 
De schrabbers vormen de grootste groep werktuigen. In totaal werden 17 exemplaren 
ingezameld. Hieronder bevonden zich 9 eenvoudige afslagschrabbers, waaronder 8 met een 
schuin en 1 met een steil geretoucheerd schrabhoofd. Daarnaast werden tevens 3 
geretoucheerde afslagschrabbers, 2 boordschrabbers, 2 klingschrabbers en 1 cirkelschrabber 
aangetroffen. 
De geretoucheerde afslagen vormen tevens een belangrijke categorie (16 ex.) en omvatten 11 
afslagen met 1 geretoucheerde boord en 1 afslag met 2 geretoucheerde boorden. Verder werden 
nog 1 getande mantelafslag, 1 afslag met afgestompte boord en 1 gekerfde afslag aangetroffen. 
Op de site werden tevens 2 boren gevonden. De stekers worden vertegenwoordigd door slechts 
4 exemplaren, meer bepaald 2 stekers op licht concave afknotting, 1 tweeslagmiddensteker en 1 
steker op breuk. 
Binnen de assemblage werden tevens 2 pièces émoussées teruggevonden. 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (7 ex.) bevonden zich 4 microklingen met regelmatige 
retouches op één boord, evenals 1 dwars afgeknotte microkling, 1 fragment van een microkling 
met atypisch afgestompte boord en ten slotte 1 microkling gebroken boven een kerf. 
Microlieten zijn ook redelijk talrijk. In totaal werden 11 exemplaren ingezameld. Hieronder 
bevonden zich 5 microlieten met vlakke retouches, meer bepaald 1 spits met afgeronde basis, 1 
fragment van een spits met vlakke retouches en 3 spitsen met schuine basis. 
Onder de trapezia bevonden zich 1 asymmetrisch trapezium en 1 trapezium met schuine basis. 
Verder werden onder de microlieten nog 1 Tardenoisspits met ventrale basis, 1 spits met schuin 
geretoucheerde basis en 2 onbepaalde microlietfragmenten aangetroffen. 
Ten slotte werden nog 2 Montbani –klingen gevonden. Beide klingen vertonen eerder 
onregelmatig geretoucheerde boorden. 
Op de site werden tevens 25 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

22.3 Besluit 
 
De aanwezigheid van de trapezia, Montbani –klingen en het gebruik van een regelmatige 
debitagestijl wijzen op een Laat –Mesolithische datering. Het gebruik van grijze silex en 
Wommersomkwartsiet bevestigen enigszins dit beeld. De onderzoekers vermelden dat de 
microlieten met vlakke retouches mogelijk tot het Midden –Mesolithicum kunnen gerekend 
worden. Dergelijke toewijzing blijft echter onzeker. Ten slotte zijn op de site nog enkele 
duidelijke Neolithische sporen merkbaar. 
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23 DE LAAT –MESOLITHISCHE SITE WACHTEBEKE –
WARANDE 

 

23.1 Algemene bespreking van de site 

23.1.1 Inleiding 
 
De site werd ontdekt door L. Van Vlaenderen in 1983 en is meerdere malen geprospecteerd 
(Van Vlaenderen L., Sergant J. De Bock H. & De Meireleir M. 2006). 

23.1.2 Lokalisatie en geografische ligging 
 
De site bevindt zich bovenop een smalle noordoost tot zuidwest georiënteerde zandrug, op de 
linkeroever van de Kale. In het zuidoosten van de site bevindt zich een kleine depressie. In het 
noord- en zuidwesten kon de uiterste grens van de site niet achterhaald worden doordat zich 
hier een weg bevond. Het merendeel van het materiaal was afkomstig uit het zuidwestelijk deel. 
De exacte ligging van de vindplaats wordt gegeven door de coördinaten: 113,48 E -205,87 N en 
de kadastrale gegevens: perceel 1233a. 
 

23.2 Het archeologische materiaal 

23.2.1 De algemene samenstelling van het lithisch materiaal (zie bijlage, p. 115) 
 
Op de site werd voor de productie van de artefacten hoofdzakelijk gebruik gemaakt van silex 
(98,51%). Het ging hierbij vooral om lokale silex. Daarnaast werd echter nog gebruik gemaakt 
van grijze en zwarte silex, evenals mijnsilex. 
Ten slotte werd op de site een kleine hoeveelheid Wommersomkwartsiet (1,49%) gevonden. 
Ongeveer 1,49% van alle vondsten vertoont een patina. Sporen van verbranding zijn aanwezig 
op 20,59% van de artefacten. 
 
De algemene lithische samenstelling kan als volgt omschreven worden: 
Er werden slechts 11 kernen verzameld. Hieronder bevonden zich 5 kernen met 1 slagrichting, 
3 kernen met 2 tegengestelde en 1 kern met 2 kruisende slagrichtingen. Ten slotte werden 
tevens 2 kernen met meerdere slagrichtingen aangetroffen. Eén kernfragment werd tevens 
gebruikt als klopper. 
Het verfrissingmateriaal is iets talrijker. Hiervan werden 16 exemplaren ingezameld, waaronder 
8 kernrandklingen, 7 kernrandafslagen en 1 kernflankafslag. 
De debitage is tamelijk verzorgd. (Micro)klingen en afslagen zijn goed vertegenwoordigd.  
Ten slotte werden op de site nog 2 stekerafslagen en 16 kerfresten gevonden. 

23.2.2 De typologische samenstelling van de werktuigen (zie bijlage, p. 116) 
 
In totaal werden op de site 661 artefacten ingezameld. Hieronder bevonden zich 56 werktuigen. 
Dit levert een percentage op van 8,47%. 
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Onder de werktuigen bevonden zich een aanzienlijke hoeveelheid schrabbers. In totaal werden 
17 exemplaren ingezameld, waardoor de schrabbers de belangrijkste werktuigencategorie 
vormen. Hieronder bevonden zich 7 eenvoudige afslagschrabbers, evenals 4 geretoucheerde 
afslagschrabbers. Daarnaast konden nog 2 klingschrabbers, 2 kleine, spitstoelopende schrabbers 
en 1 grote dubbelschrabber onderscheiden worden. 
Geretoucheerde afslagen zijn iets minder frequent. Er werden slechts 4 exemplaren ingezameld, 
namelijk 1 gekerfde afslag, 1 concaaf afgeknotte afslag, 1 mantelafslag met continue retouches 
op beide boorden en ten slotte nog 1 afslag met steil geretoucheerde boord. 
Op de site werden tevens 4 stekers teruggevonden. Het betreft 1 tweeslaghoeksteker, 1 
tweeslagmiddensteker, 1 steker op breuk en 1 steker met licht concave afknotting. 
Binnen de assemblage bevond zich tevens 1 pièce émoussée, waarvan de linkerboord sporen 
van slijtage en een lichte glans vertoont, evenals 1 combinatiewerktuig (steker –schrabber). 
Onder de geretoucheerde (micro)klingen (12 ex.) bevonden zich 5 exemplaren met regelmatige 
retouches. Verder werden tevens 3 regelmatige microklingen gebroken boven een kerf, evenals 
2 microklingen met schuine afknotting, 1 microkling met distale retouches en 1 fragment van 
een microkling met atypisch afgestompte boord gevonden. 
De microlieten vormen met hun 15 exemplaren de tweede belangrijkste werktuigengroep. Deze 
categorie wordt voornamelijk gedomineerd door de trapezia (8 ex.). Hieronder bevonden zich 2 
rechthoekige trapezia, 2 trapezia met licht ventrale basis en ventrale retouches, evenals 1 lang 
trapezium met schuine basis en 1 asymmetrisch trapezium. Ten slotte bevonden zich onder de 
trapezia nog 1 Dreuilspits met concave afknotting en ventraal geretoucheerde basis, evenals 1 
Belloyspits, ook met ventraal geretoucheerde basis. 
Onder de microlieten bevonden zich verder nog 3 spitsen met schuine afknotting, 1 gelijkbenige 
driehoek, 1 trapezoïdale spits en 2 onbepaalde fragmenten. 
Op de site werden tevens 2 Montbani –klingen gevonden, waarvan 1 exemplaar met lichtjes 
concaaf geretoucheerde boord en 1 kling met gekerfde boord. 
Ten slotte werden nog 9 Neolithische artefacten ingezameld. 
 

23.3 Besluit 
 
De dominantie van trapezia onder de microlieten, evenals de aanwezigheid van Montbani –
klingen en het gebruik van een regelmatige debitagestijl wijzen op een datering in het Laat –
Mesolithicum. Onderzoekers vermelden wel dat het percentage Wommersomkwartsiet (1,49%) 
eerder aan de lage kant ligt voor het Laat –Mesolithicum. Ten slotte werden tevens enkele 
Neolithische elementen aangetroffen.  
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Analyse van de typologische 

variatie 
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Algemeen 

1.1.1 Werkwijze 
 
Tijdens de analyse zal eerst en vooral een gedetailleerd overzicht gegeven worden van de 
variaties per type site en per periode. De artefacten62

1.1.2  Verdeling van de sites in klassen 

- en werktuigensamenstelling worden 
hierbij afzonderlijk besproken. Vervolgens zal getracht worden een interpretatie te bieden voor 
de verschillen binnen het artefacten- en vooral het werktuigenbestand. Afgeleid uit de 
etnografische en archeologische bronnen (besproken in hoofdstuk II) zien we, dat een hele 
resem elementen de variabiliteit beïnvloeden. De belangrijkste factoren, die een rol spelen zijn 
onder meer de locatie van de site, het seizoen, de duur van de occupatie en de soort activiteiten. 
Daar omtrent de duur en het seizoen van de occupatie, door een gebrek aan onder meer 
organische resten, weinig geweten is, zullen we ons voornamelijk focussen op de activiteiten. 
Om de functie van de sites te achterhalen, zullen we proberen de vindplaatsen in te passen in 
bepaalde nederzettingstypes, aan de hand van het aanwezige lithische materiaal. Vervolgens 
zullen we meer in detail ingaan op enkele individuele variaties en de mogelijke redenen 
hiervoor. We zullen ons hierbij voornamelijk richten op de verschillen onder de gemene 
werktuigen, daar de variatie binnen deze groep het sterkst is (en meer functioneel bepaald). 
Deze analyse wordt zowel voor de oppervlakte- als voor de opgegraven sites uitgevoerd. 
Nadien zullen de opgegraven vindplaatsen en oppervlaktesites met elkaar vergeleken worden, 
om te achterhalen indien er verschillen merkbaar zijn tussen deze 2 groepen.  

 
Het feit, dat verscheidene sites zwaar verstoord zijn (boomvallen, recente vernielingen, oude 
opgravingen…), heeft een grote invloed op de samenstelling van het lithisch materiaal. Het 
materiaal afkomstig van deze sites is ook vaak niet homogeen. Dit alles heeft duidelijk een 
grote inwerking op de analyse die hier uitgevoerd wordt. Contexten die niet homogeen zijn, 
zorgen namelijk voor een vertekend beeld van de typologische samenstelling. Daar deze 
elementen niet ongedaan gemaakt kunnen worden, werd besloten om de sites op te delen in 
verscheidene klassen63

Hoewel ik tijdens de eigenlijke analyse het materiaal per site zal vergelijken, zonder rekening te 
houden met mogelijke verstoringen (het is namelijk vaak niet mogelijk te achterhalen welke 
artefacten daadwerkelijk tot de site en dezelfde periode behoorden), dient men deze 
onderverdeling in wel gedachten te houden. 

, die de graad van verstoring van de lithische samenstelling (homogeen, 
lichtjes vermengd, volledig vermengd) weergeven. Aangezien van de oppervlaktesites niet veel 
geweten is over de graad van verstoring, zal deze onderverdeling enkel voor de (deels) 
opgegraven sites worden uitgevoerd. Men dient er voor de oppervlaktesites het best van uit te 
gaan dat deze contexten weinig homogeen zijn. 

                                                 
62 Er dient vermeld te worden dat de chips niet in de analyse zijn opgenomen. Op de sites werden namelijk 
verschillende opgravingtechnieken aangewend (met de hand inzamelen, droog zeven, nat zeven). Bovendien 
varieert de gebruikte maaswijdte te sterk, waardoor we een vertekend beeld krijgen van het aandeel aan zeer kleine 
artefacten (< 1cm). 
63 Aan de hand van de onderverdeling en selectiecriteria van Crombé P., 1996, p. 395. 
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- Klasse 1: onder deze categorie worden alle vindplaatsen gerekend, die een homogene 
samenstelling hebben. Het betreft bovendien sites, waarvan het in situ materiaal en 
materiaal afkomstig van secundaire contexten niet samen werd gebracht. 
Sites: Neerharen –De Kip, Verrebroek –Ambachtelijke Zone, Verrebroek –Dok, 
Helchteren –Sonnisse Heide 2. 

- Klasse 2: hieronder worden de vindplaatsen gerekend, waarvan de vermenging beperkt 
is gebleven. Onder deze categorie vallen tevens de sites, die per opgegraven sector in 
plaats van duidelijk aflijnbare concentratie werden opgegraven en besproken. 
Sites: Dilsen –Dilserheide, Flobecq –Pottelberg, Hergenrath, Kruishoutem –Kerkakkers, 
Oeudeghien–Barbeyinfossé, Oostwinkel–Mostmolen, Opglabeek–Ruiterskuil, 
Oudenaarde –Donk (V/ L), Schulen I, Schulen II, Weelde –Paardsdrank. 

- Klasse 3: onder deze groep worden sites gerekend, waarvan de homogeniteit onduidelijk 
is en waarvan men kan bevestigen dat ze volledig verstoord zijn. 
Sites: Abri du Pape, Brecht –Moordenaarsven, Brecht –Thomas Heyveld, Donk, Donk –
Oud Kerkhof, Kelmis –Brenn Hag, Opgrimbie –Onder de Berg, Schulen III, Schulen IV, 
Ursel –’t Konijntje, Vinderhoute –Molenbrug, Zonhoven –De Wijvenheide “Bolderdal”. 

 

1.2 Enkele belangrijke opmerkingen 

1.2.1 In verband met de sites 
 
Voordat de analyse wordt aangevat, dienen eerst nog enkele zaken te worden opgemerkt. Ten 
eerste moet vermeld worden dat de sites Lembeke–Singel en Sinaai –Einde zowel in het Vroeg- 
en/of Midden –Mesolithicum kunnen worden geplaatst. Daar de toeschrijving tot een bepaalde 
periode voorlopig onduidelijk blijft, werd ervoor geopteerd om beide sites zowel met de 
Vroege, als met de Midden –Mesolithische sites te analyseren. Zo hopen we meer duidelijkheid 
te kunnen scheppen omtrent de precieze datering van deze vindplaatsen.  
Daarnaast dient ook vermeld te worden dat de 3 sites van Ursel –Wagenmakersbeek op zeer 
korte afstand van elkaar aangetroffen werden. Het is daarom zeer aannemelijk dat de sites in 
feite tot één en dezelfde vindplaats behoren. Daar we hier met oppervlaktesites te maken 
hebben, kon dergelijke vaststelling nog niet bevestigd worden. Daarom werd er voor geopteerd 
om naast de individuele analyse van de sites tevens een totaal te maken van het materiaal 
afkomstig van de drie eenheden. Aan de hand hiervan hopen we een duidelijker beeld te 
scheppen van de reële lithische samenstelling van deze eenheid. Verder moet nog vermeld 
worden dat van 2 opgegraven sites, meer bepaald Verrebroek–Ambachtelijke Zone en 
Remouchamps–Station Leduc bepaalde aspecten niet volledig belicht konden worden. De 
bespreking van de algemene artefactensamenstelling van Remouchamps is in het 
opgravingrapport zeer beperkt, waardoor een aantal gegevens niet kunnen gepreciseerd worden. 
Zo wordt het aandeel van (micro)klingen en afslagen op deze site samen gerekend. Onder de 
grote categorie ‘varia’ bevinden zich wat door de onderzoekers omschreven wordt als ‘ander 
debitagemateriaal’. Wat dit precies inhoudt, wordt niet vermeld, maar ik ga ervan uit dat deze 
categorie een groot aantal chips bevat. Daarom heb ik besloten deze groep artefacten niet te 
bespreken. Ten slotte wordt van de site Verrebroek –Ambachtelijke Zone enkel de 
werktuigensamenstelling besproken. In het gepubliceerde werk wordt namelijk geen algemeen 
overzicht weergegeven van de lithische samenstelling. De vondsten worden allemaal apart 
besproken. Gezien het tijdsgebrek was het niet mogelijk om zelf een overzichtstabel te maken.  
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1.2.2 In verband met de gebruikte terminologie en de onderverdeling 
 
In verband met de gebruikte terminologie dient vermeld te worden, dat onder de categorie 
‘varia’ alle werktuigen worden gerekend, die niet onder één van de besproken groepen konden 
worden ondergebracht. Deze categorie bevat werktuigen, die slechts weinig frequent 
voorkomen, waaronder de pièces esquillées en de pièces emoussées. Onder de categorie 
‘onbepaalde werktuigen’ ten slotte bevinden zich volledige werktuigen, die bijvoorbeeld door 
verbranding onherkenbaar geworden zijn, evenals een groot aantal werktuigfragmenten. Er 
werd ervoor geopteerd om deze 2 groepen samen te brengen, vermits het onderscheid in de 
opgravingverslagen vaak niet wordt gepreciseerd. De onbepaalde werktuigen werden daarom 
tijdens de analyse buiten beschouwing gelaten. Dit is tevens het geval voor de onbepaalde 
microlieten. 
 

1.3 Het belang van micro wear onderzoek 
 
Zoals aangehaald, kan de diversiteit in het Mesolithicum verklaard worden aan de hand van een 
functionele oorzaak, meer bepaald door een verschil in nederzettingstypes. De functionele 
verschillen op het artefacten- en werktuigenniveau kunnen echter enkel via micro wear 
onderzoek met zekerheid aangetoond worden. Deze techniek is jammer genoeg nog maar op 
een beperkt aantal sites toegepast. Toch kunnen we enkele belangrijke vaststellingen doen:  
 

- Interpretatie van de variatie onder de werktuigen en niet –geretoucheerde artefacten 
 
Micro wear onderzoek werd totnogtoe op slechts 5 van de 50 onderzochte vindplaatsen 
uitgevoerd, meer bepaald in Neerharen–De Kip (Lauwers R. & Vermeersch P.M. 1982a, 49-
51), Oudenaarde–Donk 1 (Lombaert L. 2007, 135-140), Oudenaarde –Donk 2 (Blancquaert G.  
1987, 129-135), Helchteren–Sonnisse Heide 2 (Gendel P.A., Van Heyning H. & Gijselings G. 
1985, 15-21) en Verrebroek–Dok (Beugnier V. & Crombé P. 2005, 528-538).  
 
Dit onderzoek64

 

 toonde aan, dat schrabbers en geretoucheerde (micro)klingen vaak gerelateerd 
kunnen worden met de bewerking van huiden en plantaardig materiaal, terwijl Montbani-
klingen vaak gebruikt werden om been te bewerken. Bovendien is gebleken dat verscheidene 
types werktuigen vaak voor zeer diverse activiteiten werden gebruikt. Men mag dus niet 
automatisch een bepaald type werktuigen verbinden met een specifieke functie. Verder heeft 
men vastgesteld, dat ook niet–geretoucheerde artefacten, waaronder afslagen en (micro)klingen, 
gebruikt werden om bepaalde activiteiten uit te voeren. Hoewel deze artefacten geen retouches 
vertonen en dus niet als echte werktuigen beschouwd worden, werden ze door de prehistorische 
mens wel als ‘werktuig’ gebruikt. Behalve indien men voor elke site over een micro wear–
analyse beschikt, kan men niet zomaar bepaalde werktuigen aan bepaalde functies koppelen. 

                                                 
64 Deze opdeling wordt bevestigd door Keeley (Cahen D. et all. 1980, p. 224 -227). Hoewel er verschillen bestaan, 
gaat hij ervan uit dat schrabbers vooral gebruikt zijn voor huidbewerking, terwijl bekken en boren werden 
aangewend om been en gewei te perforeren. Voor de stekers maakt hij een onderscheid, naar gelang het type, 
waarbij tweeslagstekers en stekers op afknotting vooral zouden gebruikt zijn om te doorboren, terwijl dwarsstekers 
en hoekstekers voornamelijk werden aangewend om krassen te trekken. 
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- Interpretatie van de variatie onder de microlieten 
 

Recent onderzoek (Crombé P. et all. 2001, 253-269) in verband met het gebruik van microlieten 
bracht bijkomende informatie in verband met de functie van dit type werktuigen. We hebben 
reeds aangetoond, dat bepaalde werktuigtypes vaak een zeer differentiërende functie hadden. 
De mogelijkheid bestaat dat dit bij de microlieten ook het geval was (bv. gebruik als ‘mes’ voor 
snijden van vlees of planten). Een analyse van 467 microlieten van Verrebroek –Dok toonde 
echter aan dat deze werktuigen hoofdzakelijk en zelfs quasi exclusief voor de jacht gebruikt 
werden. Er werden slechts 5 exemplaren gevonden, waarop sporen van plantbewerking, meer 
bepaald splijten van rietmateriaal, aanwezig waren. Verder kon men een ‘functioneel’ verschil 
onderkennen tussen de diverse types microlieten. Aan de hand van impactsporen, kon men een 
onderscheid maken tussen microlieten, die gebruikt werden als pijlpunt en microlieten, die als 
weerhaak gediend hadden. De geometrische microlieten, meer bepaald ongelijkbenige 
driehoeken en segmenten werden hoofdzakelijk gebruikt als weerhaken. Spitsen met één 
afgestompte boord, spitsen met schuine afknotting en spitsen met geretoucheerde basis werden 
aangewend als pijlpunt. Hoewel er geen duidelijke vorm –functie relatie mogelijk is, konden de 
onderzoekers wel een chronologische evolutie vaststellen, waarbij naar het Boreaal toe (rond 
8.200/ 8.100 cal B.C.) een sterke toename merkbaar was van de pijlpunten, in het nadeel van de 
weerhaken. De vorsers nemen aan dat tijdens het Preboreaal nog frequent gebruik gemaakt 
werd van benen65

 

 of houten ‘pijlpunten’, waar weerhaken werden in geplaatst om zo te 
gebruiken als jachtinstrument. Naar het Boreaal toe werden de benen en houten punten 
vervangen door stenen pijlpunten. Deze stenen ‘projectielen’ boden het voordeel dat ze dieper 
in de prooi penetreerden en gemakkelijk afbraken en zo de wonde open hielden. Ten slotte kon 
men onder de microlieten een onderscheid bemerken, waarbij bepaalde types preferentieel uit 
een specifieke materiaalsoort werden vervaardigd. Driehoeken werden meestal uit kwartsiet van 
Tienen gemaakt, terwijl segmenten vooral vervaardigd waren uit Wommersomkwartsiet. 

Ten slotte dient men tijdens een functionele analyse tevens rekening te houden met de mate 
waarin de artefacten op een site curated of expediënt tools vertegenwoordigen. Keeley (Keeley 
1982, 798 -809) stelt, dat curated tools vaak geassocieerd kunnen worden met geschachte 
werktuigen, daar in de productie van deze artefacten veel meer tijd wordt gestoken, waardoor 
men geneigd is ze mee te nemen wanneer men de site verlaat. Expediënt tools zijn daarentegen 
minder zorgvuldig gemaakt en zullen vaak ter plaatse achtergelaten worden. Newell (Houtsma 
et all. 1996) koppelt beide types werktuigen bovendien met specifieke kampementen, waarbij 
hij stelt dat op locaties die meermaals worden bezocht (vb. basiskampen) vaak curated 
werktuigen worden aangewend, terwijl op vindplaatsen met een lage locational redundancy (vb. 
kill sites) eerder expediënt werktuigen worden vervaardigd. Men moet dus steeds rekening 
houden met het feit, dat bepaalde werktuigen mogelijk werden meegenomen van de site (of dat 
werktuigen die niet op de site werden vervaardigd daar toch werden achtergelaten), waardoor 
we soms een vertekend beeld krijgen van de assemblage. 
 

                                                 
65 De sterke afname van de stekers vanaf het Vroege Mesolithicum kan mogelijk hieraan gekoppeld worden. Voor 
de bewerking van de schachten werden namelijk stekers gebruikt. Door een afname van de benen en houten 
punten, daalde de nood aan stekers. 
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2 ANALYSE VAN DE (DEELS) OPGEGRAVEN SITES 
 
2.1 Vroeg –Mesolithicum 

2.1.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling (bijlage, p. 121 -122) 

2.1.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Het aandeel van de kernen is op de diverse sites ongeveer gelijk (meestal tussen 0,50% en 3%). 
Op een aantal vindplaatsen zijn echter duidelijke pieken merkbaar. Dit is het geval te 
Oostwinkel (4,69%), Ursel (6,51%), Verrebroek–CII1 (5,66%), Verrebroek–CII2 (4,66%), 
Verrebroek–CXII (7,41%), Vinderhoute (4,28%) en Abri du Pape–Laag 21 en 22 (4,29%). Ook 
op intrasite niveau kunnen enkele variaties vastgesteld worden. Dit is onder meer het geval te 
Abri du Pape, waar een klein verschil waarneembaar tussen de jongste en oudere lagen. De 
schommelingen zijn vooral duidelijk te Verrebroek, waar het verschil soms oploopt tot 7%. Wat 
de verfrissingproducten betreft, zijn ook enkele variaties zichtbaar. De frequentie van 
verfrissingproducten ligt onder meer te Donk–Oud Kerkhof (4,50%), Brenn Hag (6,27%) en 
Verrebroek–CIII (4,44%) aan de hoge kant. Op de overige sites ligt dit meestal onder 3%. 

2.1.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
Binnen de categorie van de afslagen zijn ook enkele schommelingen zichtbaar. Het aandeel van 
deze artefacten ligt op de meeste sites tussen 40% en 55% (soms tot 60%). Er zijn echter een 
aantal pieken merkbaar, meer bepaald te Donk–DOK 1 (66,31%), Hergenrath (81,01%), 
Verrebroek –CII2 (71,93%) en Vinderhoute (67,93%). In Neerharen (32,69%) zijn de afslagen 
ondervertegenwoordigd in vergelijking met de andere vindplaatsen. Op intrasite niveau zijn 
geen opmerkelijke verschillen. Enkel te Verrebroek–Dok kan men enkele variaties waarnemen, 
meer bepaald in eenheid CV3 (28,95%), waar het aantal afslagen aan de lage kant ligt en in 
CII2 (71,93%), waar het percentage zich boven het gemiddelde bevindt.  
Onder de (micro)klingen kan men ook een aantal verschillen opmerken. Hun aandeel 
schommelt tussen 11,03% en 49,17%. Gemiddeld ligt het aantal (micro)klingen echter tussen 
20% en 35%. In tegenstelling tot de afslagen, zijn onder de (micro)klingen wel variaties op 
intrasite niveau merkbaar. Dit uit zich onder andere te Donk –Oud Kerkhof, waar een verschil 
van 14% is tussen de 2 eenheden. In Oudenaarde vallen de verschillen te relativeren (tussen 
19,53% en 25,11%). In Schulen is er ook geen al te sterk onderscheid tussen de concentraties. 
In Verrebroek –Dok kan men wel een aantal variaties opmerken. In eenheid CII2 (14,16%) en 
vooral eenheid CVIII (12,86%) ligt het aantal (micro)klingen zeer laag. In CIX (40,89%) en 
CXIII (44,90%) ligt het percentage boven het gemiddelde. Ten slotte valt een verschil van 
ongeveer 10% vast te stellen tussen de 2 lagen van Abri du Pape. 

2.1.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Brokstukken ontbreken op de meeste sites. Op andere vindplaatsen, zoals Donk –Oud Kerkhof, 
Oostwinkel, Oudenaarde, Verrebroek–CIII, CIV, CVIII en vooral CV3 komen ze veelvuldig 
voor (> 5%). Vooral te Verrebroek–CV3 (39,47%) is de hoeveelheid brokstukken opmerkelijk. 
De frequentie ligt hier ver boven het gemiddelde van de overige sites, waar het percentage 
meestal onder 10% ligt. Kloppers, stekerafslagen en kerfresten zijn op alle vindplaatsen slechts 
beperkt aanwezig. Hun percentage ligt overal onder de 2% en vaak onder 0,50%. 
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2.1.1.4 Werktuigen 
 
Onder de werktuigen zijn eveneens verschillen zichtbaar. Gemiddeld ligt het aantal werktuigen 
tussen 5% en 10%. Er zijn echter een aantal uitzonderingen, waar hun aandeel extreem laag is. 
Dit is onder andere het geval te Opgrimbie (0,73%), Verrebroek –CIII (2,22%), Verrebroek –
CV1 (2,35%), Verrebroek –CV2 (0,79%) en Abri du Pape (voornamelijk laag 20). Op deze 
sites spelen de werktuigen een ondergeschikte rol. In het geval van Opgrimbie en Verrebroek –
CV2 ontbreken ze bijna volledig. Ook op intrasite niveau zijn een aantal variaties, meer bepaald 
te Donk–Oud Kerkhof (5,83% en 9,09%). Te Schulen zijn de verschillen beperkt. Hier 
schommelt de frequentie van de werktuigen tussen 7% en 10%. Te Verrebroek–Dok zijn wel 
grote schommelingen zichtbaar. Op de site bevindt zich de eenheid met het op één na laagste 
werktuigenpercentage (0,79%), evenals de concentratie met de meeste werktuigen (12,24%). In 
Abri du Pape is het aandeel van de werktuigen in beide lagen beperkt (< 2,50%). Te 
Oudenaarde –Donk is er ook geen duidelijk verschil tussen de concentraties (4,09% en 4,14%). 

2.1.1.5 Varia  
 
Ten slotte moet nog vermeld worden dat te Opgrimbie een zeer groot aantal artefacten onder de 
categorie ‘varia’ werd geplaatst. Het betreft vooral onbepaalde silexfragmenten. Ook te Ursel –
‘t Konijntje werd ongeveer 11% van het materiaal onder deze categorie geplaatst. Het is echter 
niet duidelijk wat hieronder valt.  
 

2.1.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Op de meeste Vroeg –Mesolithische sites zijn geen al te sterke variaties merkbaar binnen het 
algemene artefactenbestand. Toch vallen enkele sites op als gevolg van een extreem hoog of 
laag aantal artefactentypes: dit is onder meer het geval te Ursel–Konijntje, Oostwinkel–
Mostmolen, Abri du Pape, Vinderhoute–Molenbrug, Hergenrath, Kelmis–Brenn Hag, 
Opgrimbie–Onder de Berg en diverse eenheden te Verrebroek –Dok. 
 
Te Ursel –‘t Konijntje (6,51%) ligt het aantal kernen boven het gemiddelde. Dit is tevens het 
geval te Verrebroek–Dok CXII (7,41%), Abri du Pape–Laag 21 en 22, Oostwinkel–Mostmolen, 
Vinderhoute–Molenbrug en Verrebroek –Dok CII1 en CII2. 
Het hoge aantal kernen te Ursel –’t Konijntje en Oostwinkel –Mostmolen kan verklaard worden 
door de inferieure kwaliteit van sommige silexknollen. Dergelijke knollen zijn moeilijk te 
debiteren en werden daarom niet volledig opgebruikt. Beide vindplaatsen bevinden zich 
bovendien in de onmiddellijke nabijheid van silexbronnen, waardoor men niet spaarzaam 
diende om te gaan met het materiaal. De aanwezigheid van een groot aantal kernen te 
Vinderhoute –Molenbrug en Abri du Pape –Laag 21 en 22 kan tevens verklaard worden door de 
inferieure kwaliteit van de silex. 
 
De verhoogde aanwezigheid van kernen binnen sommige eenheden in Verrebroek –Dok (CXII, 
CII1 en CII2) kan functioneel verklaard worden. Deze eenheden vormen mogelijk de 
debitageplaatsen van de site. Het grote aantal onbewerkte afslagen binnen CII2 wijst in deze 
richting. De inferieure kwaliteit van de silex en de sterke inwerking van vorst verklaart de 
verhoogde aanwezigheid van de kernen, daar dergelijke silex moeilijk te bewerken is. De sterke 
aanwezigheid van kernen binnen eenheid CII1 kan ten slotte verklaard worden door het feit dat 
dit de enige concentratie is waar Wommersomkwartsiet werd bewerkt.  
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Ten slotte kan het iets lagere aantal kernen in Abri du Pape –laag 20 verklaard worden door het 
feit dat een deel van de knollen nabij de silexbron zelf werden voorbereid, waarna enkel grote 
afslagen werden meegenomen naar de site. De aanwezigheid van cortexresten op het kleine 
debitagemateriaal en de afwezigheid van corticale resten op de grote debitageproducten wijst er 
op dat de kleine artefacten op de site zelf werden gedebiteerd, terwijl de grote artefacten elders 
werden afgeslagen. Tijdens de oudere periode werd de debitage volledig op de site zelf verricht.  
 
De site Kelmis –Brenn Hag valt op als gevolg van het grote aantal verfrissingproducten. Het 
aandeel van de kernen ligt evenwel goed binnen het gemiddelde. De gebruikte silexknollen 
waren zeer klein en hadden een onregelmatige morfologie. Dit bemoeilijkte de debitage 
dusdanig, dat een regelmatige verfrissing nodig was. In tegenstelling tot bovenvermelde sites, 
ligt Brenn Hag niet in de nabijheid van een silexbron. Hierdoor werd men verplicht de kernen 
optimaal te gebruiken, wat resulteerde in het hoge aantal verfrissingproducten.  
 
Het zeer grote aantal afslagen te Hergenrath kan verklaard worden door het feit dat de debitage 
sterk gericht was op de productie van klingen. De talrijke klingnegatieven op de kernen wijzen 
hierop. Het merendeel van de (micro)klingen werd echter aangewend om werktuigen te 
vervaardigen. Hierdoor krijgen we een vertekend beeld van de verhouding afslagen-
(micro)klingen. Kenmerkend is bovendien het beperkte aantal werktuigen. Dit valt te verklaren 
door het feit, dat de site oorspronkelijk bestond uit 5 (volgens de onderzoekers gelijktijdige) 
concentraties, waarvan uiteindelijk slechts 1 eenheid goed bewaard was en onderzocht kon 
worden. De beperkte hoeveelheid werktuigen is dus mogelijk het gevolg van een functionele 
indeling, waarbij binnen de opgegraven concentratie slechts een beperkt aantal activiteiten werd 
uitgevoerd. Daar de overige concentraties niet bewaard zijn, kunnen we deze interpretatie niet 
staven. Desalniettemin blijkt uit etnografische gegevens (Binford 1983a; Houtsma et all. 1996), 
dat een functionele opdeling op een vindplaats met meerdere eenheden zeer courant is. 
 
De lage frequentie van afslagen te Neerharen–De Kip is het gevolg van de niet –lokale debitage 
van de kernen. Het merendeel van de silexknollen had grote afmetingen en werd ingezameld in 
de nabijgelegen krijtterrassen, op enkele tientallen kilometers van de site. Refitting heeft 
aangetoond dat de knollen, voordat ze meegebracht werden naar de nederzetting, eerst ter 
plaatse werden voorbereid door het verwijderen van grote afslagen. Het feit dat op de site 
vooral bewerkte knollen binnengebracht werden, verklaart de lage frequentie aan afslagen. Dit 
verklaart bovendien de (in verhouding) sterkere aanwezigheid van microklingen. 
 
Andere vindplaatsen kenmerken zich door een verhoogde frequentie aan (micro)klingen. Dit is 
onder meer het geval te Donk, Verrebroek –CI, CVII, CIX, CXII, CXIII en Abri du Pape. Te 
Donk en Verrebroek –Dok kan dit gekoppeld worden aan het belang van de microlieten (> 
45%). In Abri du Pape is het aantal microlieten echter zeer beperkt. Het hoge aandeel 
(micro)klingen kan hier echter gerelateerd worden aan de dominante aanwezigheid van 
geretoucheerde (micro)klingen. 
 
Een ander opmerkelijk element is het zeer hoge aantal brokstukken dat werd aangetroffen te 
Verrebroek–Dok CV3. De brokstukken vormen meer dan 1/3 van het totaal aan artefacten. 
Dergelijke percentages zijn extreem hoog. Eenheid CV3 behoort echter tot een type 
concentraties, dat gekenmerkt wordt door een hoog aantal verbrande artefacten en lage 
percentages aan werktuigen. Men zou het hoge aantal brokstukken mogelijk kunnen verbinden 
met de aanwezigheid van een haard. Er werd echter geen haard aangetroffen binnen deze 
eenheid. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat eenheid CV3 gebruikt werd als 
een dumpingzone. De aanwezigheid van brokstukken en verbrand en dus onbruikbaar materiaal 
past binnen dit beeld. De lage frequentie werktuigen kan hierdoor ook verklaard worden. 
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Ten slotte dienen de vindplaatsen Opgrimbie–Onder de Berg en Verrebroek–Dok CV2 vermeld 
te worden. Op beide sites werd een abnormaal laag aantal werktuigen aangetroffen. Ook te 
Verrebroek –Dok CIII, CV1 en Abri du Pape ligt het aandeel van de werktuigen aan de lage 
kant. Het zeer lage percentage werktuigen te Opgrimbie kan verklaard worden door de 
specifieke functie van de vindplaats. Recent wordt Opgrimbie namelijk geïnterpreteerd als een 
vuursteenverzamelkamp (Crombé P. 1996, 347). Dergelijke sites waren volledig gericht op het 
inzamelen van vuursteen en het bewerken van het materiaal tot (on)afgewerkte producten, die 
vervolgens naar een ander kamp werden gebracht. Deze vindplaats kenmerkt zich verder door 
de aanwezigheid van een zeer groot aantal onbepaalde vorstafslagen. Dit kan gerelateerd 
worden met de silexknollen, die talrijke sporen van vorstinwerking (anterieur aan de debitage) 
vertonen. Dergelijke onzuiverheden bemoeilijkten de debitage en zorgden voor de afslag van 
allerlei onregelmatige vorst- en silexfragmenten, die men niet verder kon bewerken.  
 
Het lage percentage aan werktuigen te Verrebroek–Dok CV2 kan ook verklaard worden door de 
specifieke functie van de concentratie. De aanwezigheid van een haard en de vondst van een 
grote hoeveelheid verbrande hazelnootschelpen wijst er op dat CV2 gebruikt werd als een 
plaats om te roosteren (Crombé P. 1996, 348). Het lage percentage aan werktuigen in eenheid 
CIII en CV1 is moeilijker te verklaren. Gekoppeld aan de beperkte omvang van de 
concentraties en het over het algemeen beperkte aantal vondsten, kunnen we stellen dat deze 
concentraties slechts heel kortstondig in gebruik waren en vermoedelijk slechts voor een 
beperkt aantal activiteiten werden gebruikt, wat de lage frequentie aan werktuigen verklaart. 
 
Ten slotte is het lage percentage aan werktuigen in Abri du Pape mogelijk het gevolg van het 
eroderen van een deel van het materiaal. Bovendien vermelden de onderzoekers (Strauss et all. 
1999), dat deze grotsite zich kenmerkt door vele kortstondige, opeenvolgende occupaties. Dit 
kan eventueel ook de lage frequentie aan werktuigen verklaren. 
 
Aan de hand van deze bevindingen kunnen we vaststellen, dat de invloed van de duur (Abri du 
Pape, Verrebroek-CIII, CV1), locatie (Oostwinkel, Ursel, Kelmis) en activiteiten (Opgrimbie, 
Verrebroek –CV2) van de bewoning reeds in het artefactenbestand kunnen onderscheiden 
worden. Op basis van de assemblage kunnen we tijdens het Vroege Mesolithicum bovendien al 
verscheidene types nederzettingen herkennen, meer bepaald een vuursteenverzamelkamp, een 
roasting place en diverse basiskampen. We zullen in het volgende deel analyseren of deze 
diversiteit ook in de werktuigenassemblage waarneembaar is en of de invloed van 
bovenvermelde elementen ook daar gevoeld kan worden. 
 

2.1.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling (bijlage, p. 123-125) 

2.1.3.1  Schrabbers 
 
Binnen het werktuigenbestand kunnen zowel op inter- als op intrasite niveau variaties 
vastgesteld worden. Dit uit zich onder andere in de verdeling van de schrabbers. Op sommige 
vindplaatsen, meer bepaald Donk–DOK1 (33,33%), Ursel (38,10%) en Verrebroek –CII1 
(46,09%), zijn ze sterk vertegenwoordigd. Op andere sites ligt hun aantal zeer laag. In enkele 
gevallen (Donk –DOK 2, diverse eenheden te Verrebroek –Dok) ontbreken ze. Het aandeel van 
de schrabbers schommelt op de meeste Vroeg –Mesolithische sites echter tussen 10% en 25%. 
Er is tevens een sterk verschil merkbaar tussen de concentraties onderling. Te Donk –Oud 
Kerkhof zijn de schrabbers zeer goed vertegenwoordigd in de eerste concentratie, in 
tegenstelling tot de tweede eenheid, waar ze ontbreken. In Oudenaarde kan men ook een 
duidelijk onderscheid vaststellen. In de eerste concentratie zijn schrabbers praktisch afwezig 
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(3,57%). In de tweede eenheid vormen ze wel een belangrijke groep (28,57%). In Schulen II en 
in mindere mate in Schulen IV komen schrabbers slechts beperkt voor. In de andere 2 eenheden 
ligt hun aandeel goed binnen het gemiddelde. Te Verrebroek–Dok zijn ook een aantal 
verschillen merkbaar tussen de concentraties. Schrabbers ontbreken in 9 van de 16 eenheden. In 
de andere concentraties vormen ze wel een zeer belangrijke of, in het geval van eenheid CII1, 
de belangrijkste werktuigengroep. Ten slotte is ook in Abri du Pape een verschil merkbaar. In 
de oudste lagen (21 en 22) vormen de schrabbers een kleine groep (6,25%). Tijdens de 
volgende periode (laag 20) is hun belang duidelijk gestegen (25,81%).  

2.1.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Onder de geretoucheerde afslagen kan ook een grote diversiteit vastgesteld worden. Deze 
werktuigen domineren vooral te Donk –DOK1 (37,04%), Opgrimbie (35,71%), Oudenaarde – 
Concentratie 1 (35,71%), Schulen II (34,48%) en Verrebroek–CV3 (50%). Op de overige 
vindplaatsen ligt hun aantal beduidend lager. Meestal ligt de frequentie van de geretoucheerde 
afslagen onder de 20% en op verscheidene sites nog veel lager (< 5%). Op intrasite niveau 
kunnen ook een aantal variaties vastgesteld worden, meer bepaald te Donk –Oud Kerkhof. Hier 
ontbreken de geretoucheerde afslagen volledig in concentratie 2, terwijl ze in concentratie 1 een 
groot deel van het werktuigenbestand voor hun rekening nemen (37,04%). In Oudenaarde zijn 
geretoucheerde afslagen zeer goed vertegenwoordigd binnen concentratie 1. In concentratie 2 
ontbreken ze echter. In Schulen is ook een klein verschil merkbaar, weliswaar minder 
geprononceerd dan bij de voorgaande sites. In Schulen II ligt het aantal geretoucheerde afslagen 
boven het gemiddelde (34,48%). Op de overige eenheden schommelt hun aantal tussen 17% en 
21%. Binnen Verrebroek–Dok kunnen ten slotte ook enkele variaties vastgesteld worden. Op 7 
van de 16 eenheden zijn geen geretoucheerde afslagen aanwezig. In verscheidene andere 
concentraties vormen ze slechts een beperkte groep (< 5%). Binnen sommige eenheden zijn ze 
echter veel beter vertegenwoordigd (> 15%). Ten slotte is ook te Abri du Pape een duidelijk 
onderscheid mogelijk tussen de 2 lagen. In de jongste lagen vormen de geretoucheerde afslagen 
ongeveer ¼ van de werktuigen. In de oudere lagen zijn ze beperkt aanwezig. 
Het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen ligt op de meeste sites onder de 20%. In 
Donk–DOK 2 (50%), Schulen I (30,82%), Schulen IV (32,5%), Ursel–Konijntje (28,57%), 
Verrebroek–CV1 (50%), Verrebroek–CV2 (100%), Verrebroek–CVIII (33,33%), Verrebroek–
CXII (50%) en Abri du Pape (42% en 62%) vormen ze echter een belangrijke categorie en ligt 
hun aandeel sterk boven dat van de overige vindplaatsen.  
Er is ook op intrasite niveau een onderscheid merkbaar. In Donk–DOK 2 vormen de 
geretoucheerde (micro)klingen de helft van het werktuigenbestand. In concentratie 1 zijn ze 
veel beperkter aanwezig (14,81%). In Oudenaarde–Donk is ook een verschil waarneembaar. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn er enkel aanwezig in concentratie 1, weliswaar beperkt 
(10,71%). In Schulen is de variatie enigszins beperkter. In Schulen I en IV ligt het aandeel van 
de geretoucheerde (micro)klingen aan de hoge kant (> 30%). In Schulen II (24,14%) is dit al 
iets beperkter. Het verschil is echter het duidelijkst in Schulen III (19,62%). Binnen Verrebroek 
–Dok is de variatie opnieuw het sterkst. Geretoucheerde (micro)klingen zijn afwezig in 5 van 
de 16 eenheden. Binnen de eenheden waar ze wel aanwezig zijn, is nog steeds een grote 
diversiteit zichtbaar. In sommige concentraties beperkt hun aandeel zich tot 15% en minder. 
Binnen andere eenheden loopt dit echter op tot 50% en in één enkel geval zelfs tot 100%.  
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2.1.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en bekken zijn op de meeste sites slechts gering aanwezig (< 2%) en ontbreken vaak. Er 
zijn echter een aantal pieken merkbaar, onder meer te Ursel–Konijntje (4,76%), Vinderhoute–
Molenbrug (5,50%) en te Verrebroek –CII2 (14,58%). Vooral op de laatste site stijgt het aantal 
bekken en boren zeer sterk boven het gemiddelde. 
Binnen de categorie van de stekers zijn ook enkele variaties. Deze werktuigengroep is te Donk 
(12,5%), Donk–DOK 2 (50%), Hergenrath (16,51%), Oostwinkel (21%), Verrebroek–CI 
(17,65%), Verrebroek–CVI (20,25%) en Verrebroek–CVIII (16,67%) zeer goed 
vertegenwoordigd. Op de andere sites ligt hun aandeel onder de 10%.  

2.1.3.4 Microlieten en spitsen 
 
Microlieten vormen op bijna alle vindplaatsen een zeer belangrijke categorie. Op enkele sites, 
meer bepaald Donk–DOK2, Verrebroek–CV2, Verrebroek–CV3 en Abri du Pape–Laag 20 
ontbreken ze. Op andere sites, namelijk Donk (54,55%) en 9 eenheden te Verrebroek–Dok, zijn 
ze heel sterk vertegenwoordigd. Hier vormen ze meer dan de helft van het werktuigenbestand. 
Op de overige vindplaatsen ligt hun aandeel meestal tussen 25% en 40%. Ten slotte zijn ook 
binnen dezelfde site enkele verschillen zichtbaar. In Donk–DOK2 ontbreken de microlieten. In 
DOK1 zijn ze wel aanwezig. Hun aandeel blijft evenwel ook hier beperkt. In Oudenaarde is er 
een sterk verschil merkbaar tussen de twee concentraties (42,86% en 14,29%). Te Schulen is 
het verschil minder duidelijk. Op de 4 eenheden ligt het aandeel van de microlieten tussen 23% 
en 29%. In Verrebroek–Dok is er wel een onderscheid merkbaar. Op 2 eenheden ontbreken de 
microlieten volledig. Binnen andere concentraties vormen ze echter de voornaamste 
werktuigengroep. Binnen de samenstelling van de microlieten kan men tevens een verschil 
waarnemen: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 
Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen op de meeste sites een belangrijke en vaak zelfs 
de belangrijkste microlietengroep. Deze werktuigen zijn onder meer te Neerharen (72,92%), 
Oostwinkel (56,52%), Opgrimbie (50%), Oudenaarde –Concentratie 1 (80%), Schulen I (65%), 
Schulen IV (80%) en 3 eenheden te Verrebroek –Dok dominant. Op andere sites, meer bepaald 
te Oudenaarde –Concentratie 2, Ursel, 4 eenheden te Verrebroek –Dok en Abri du Pape, zijn ze 
afwezig. Binnen de sites zelf zijn ook een aantal verschillen zichtbaar. Te Donk–DOK2 
ontbreken alle microlieten, waardoor geen vergelijking mogelijk is. In Oudenaarde kan men wel 
enige variaties opmerken. Binnen concentratie 1 vormen de spitsen met niet–geretoucheerde 
basis de voornaamste categorie, terwijl ze in concentratie 2 ontbreken. In Schulen is ook een 
licht verschil merkbaar. In Schulen I en IV domineren de spitsen met niet–geretoucheerde basis 
(> 65%). In Schulen III ligt dit aantal iets lager (bijna 47%). Hun aantal ligt vooral in Schulen 
III opmerkelijk lager, hoewel ze hier nog meer dan 1/3 van de microlieten uitmaken. Ten slotte 
kan men ook te Verrebroek–Dok enkele verschillen opmerken. Spitsen met geretoucheerde 
basis ontbreken op 4 van de 16 eenheden. Binnen 3 andere eenheden vormen ze meer dan 50% 
van de microlieten.  
 

- Tweepuntige microlieten 
 
Het aandeel van de tweepuntige microlieten is zeer divers. Deze werktuigen vormen vooral te 
Verrebroek–CI (55,56%), CII1 (43,75%), CIV (44,44%) en CXI (50%) een belangrijke 
categorie. Op de overige sites blijft hun aandeel meestal onder 20%. In Donk –Oud Kerkhof, 
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Neerharen, Opgrimbie, Oudenaarde, Schulen I en IV, 6 eenheden te Verrebroek –Dok en Abri 
du Pape ontbreken ze. Zoals uit de cijfergegevens blijkt, zijn er tussen de concentraties 
onderling een aantal opmerkelijke verschillen. Vooral te Schulen is er een duidelijke variatie. 
Tweepuntige microlieten ontbreken in Schulen I en IV. In Schulen II en III zijn ze wel 
aanwezig. Ze vormen er respectievelijk 17% en 12,5% van de microlieten. Ten slotte is er ook 
te Verrebroek–Dok een groot onderscheid tussen de eenheden. Tweepuntige microlieten 
ontbreken in 6 (CII2, CIII, CV1, CV2, CV3 en CVIII) van de 16 eenheden. In 4 (CI, CII1, CIV 
en CXI) andere eenheden vormen ze de belangrijkste groep microlieten.  
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 
Microklingen met afgestompte boord zijn op de meeste sites niet goed vertegenwoordigd (< 
15%). Op sommige vindplaatsen vormen ze wel een belangrijke groep. Dit is onder meer het 
geval te Donk–Oud Kerkhof (33,33%), waar ze meer dan 1/3 van de microlieten uitmaken. 
Deze werktuigen ontbreken echter te Hergenrath, Oudenaarde –Concentratie 2, Schulen IV, 
Ursel –Konijntje, 11 van de 16 eenheden te Verrebroek –Dok en te Vinderhoute–Molenbrug en 
Abri du Pape. Op intrasite niveau kunnen te Oudenaarde –Donk enkele variaties opgemerkt 
worden. In concentratie 1 zijn de microklingen met afgestompte in beperkte mate aanwezig 
(10%), maar in concentratie 2 ontbreken ze. In Schulen kan men ook enkele verschillen 
opmerken. Microklingen met afgestompte boord zijn aanwezig te Schulen I, II en III (tussen 
16,67% en 21,88%), maar ontbreken te Schulen IV, ten voordele van de spitsen met niet–
geretoucheerde basis. Ten slotte ontbreken deze werktuigen in Verrebroek –Dok op 11 van de 
16 eenheden. Op de overige eenheden zijn ze ook slechts beperkt aanwezig (< 10%). 
 

- Driehoeken 
 
Driehoeken vormen op bepaalde sites een zeer belangrijke categorie, meer bepaald te Donk –
Oud Kerkhof (33,33%), Hergenrath (45,24%), Brenn Hag (40%), Opgrimbie (33,33%), 
Verrebroek –Ambachtelijke Zone (37,14%), 4 eenheden te Verrebroek –Dok (CII2, CVI, CVII 
en CX) en Abri du Pape. Ze zijn echter afwezig te Oostwinkel, Oudenaarde –Concentratie 2 en 
9 eenheden te Verrebroek (CI, CIII, CIV, CV1, CV2, CV3, CVIII, CXI en CXIII). 
Op het niveau van de eenheden zelf, kunnen ook een aantal variaties vastgesteld worden. In 
Oudenaarde–Donk zijn driehoeken volledig afwezig binnen concentratie 2. In de eerste eenheid 
komen ze wel voor, weliswaar beperkt in aantal (10%). In Schulen is ook klein verschil 
waarneembaar. In Schulen I, III en IV ligt het aantal driehoeken op dezelfde lijn (tussen 8% en 
10%). In Schulen II ligt het aandeel iets hoger (16,67%). Ten slotte kon men ook te Verrebroek 
–Dok een aantal verschillen opmerken. In 9 eenheden ontbreken deze werktuigen volledig. 
Binnen 4 concentraties ligt het aantal driehoeken echter aan de hoge kant. Ze vormen er meer 
dan 1/3 en soms de helft van het microlietenbestand.  
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 
Microlieten met vlakke retouches ontbreken op de meeste Vroeg –Mesolithische sites. Deze 
werktuigen werden enkel te Donk (10,64%), Neerharen –De Kip (2,08%), Schulen I (3,33%), 
Schulen III (3,13%), Schulen IV (10%), Verrebroek –Ambachtelijke Zone (1,43%) en eenheid 
CXI te Verrebroek –Dok (16,67%) aangetroffen. We zien dat het percentage van deze 
werktuigen beperkt blijft tot 10% en vaak zelfs niet hoger reikt dan 3%. Enkel te Verrebroek –
CXI ligt het aantal microlieten met vlakke retouches aan de hoge kant. Hun aandeel te Schulen 
is tevens heel divers. Te Schulen I en III ligt het aantal microlieten met vlakke retouches aan de 
lage kant. In Schulen II ontbreken ze. In Schulen IV zijn ze duidelijk frequenter. 
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- Spitsen met geretoucheerde basis 
 
Het aandeel van de spitsen met geretoucheerde basis is zeer variabel. Er zijn een aantal 
duidelijke pieken merkbaar te Oudenaarde –Concentratie 2 (100%), Ursel –Konijntje (62,50%), 
Verrebroek –CVIII (100%) en Abri du Pape (33,33%). Op de overige sites is hun aantal veel 
beperkter (< 15% en zelfs vaak < 10%). In Donk–Oud Kerkhof, Neerharen, Opgrimbie, 
Oudenaarde –Concentratie 1, evenals Schulen I, II en IV en 9 eenheden te Verrebroek –Dok 
ontbreken ze. Op intrasite niveau vallen vooral de verschillen te Oudenaarde –Donk op. Spitsen 
met geretoucheerde basis vormen het enige type microlieten in concentratie 2. Deze werktuigen 
ontbreken echter op de rest van de site. Het verschil tussen de diverse eenheden van Schulen 
blijft beperkt. Spitsen met geretoucheerde basis komen voor in Schulen III, maar hun aandeel 
blijft er minimaal (3,13%). Het verschil te Verrebroek –Dok is tevens gering. Spitsen met 
geretoucheerde basis komen slechts voor op 7 van de 16 eenheden. Ook daar blijft hun aandeel 
beperkt tot 10% en minder. Er is slechts 1 uitzondering merkbaar, meer bepaald eenheid CVIII. 
 

- Trapezia 
 
Hoewel we te maken hebben met Vroeg–Mesolithische sites, werden sporadisch enkele trapezia 
aangetroffen. Dit is onder meer het geval te Donk (4,26%), Schulen I (1,67%), Schulen II 
(16,67%), Schulen III (3,13%) en Verrebroek–Ambachtelijke Zone (1,43%). Zoals uit de cijfers 
blijkt, is het aandeel van de trapezia op deze vindplaatsen minimaal, waardoor men ervan kan 
uitgaan dat de materiaalvermenging beperkt is gebleven. Te Schulen II ligt de hoeveelheid 
trapezia echter opmerkelijk hoger, wat wijst op een sterkere vermenging van de site. 

2.1.3.5 Montbani –klingen  
 
Deze werktuigen werden enkel te Donk–DOK1 (3,7%), Neerharen (1,9%), Schulen I (1,31%), 
Verrebroek –Ambachtelijke Zone (2,72%) en Vinderhoute (0,92%) occasioneel ingezameld. In 
Schulen III (5,06%) en Schulen IV (10%) ligt het aandeel van deze werktuigen iets hoger. Het 
aantal Montbani–klingen te Oudenaarde–Concentratie 2 (42,86%) is echter zeer opmerkelijk. 
De sterke aanwezigheid van Montbani–klingen te Oudenaarde en Schulen wijst duidelijk op een 
vermenging van het materiaal. De zeer hoge percentages zijn mogelijk zelfs indicatief van een 
secundaire, Laat–Mesolithische occupatie van de sites. De aanwezigheid van een belangrijk 
aantal trapezia te Schulen wees al in deze richting. 
 

2.1.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Zoals uit de observaties kan worden afgeleid is er tijdens het Vroege Mesolithicum een grote 
variabiliteit, zowel op inter- als op intrasite niveau: 
 
Ten eerste zien we dat het werktuigenpercentage op de meeste vindplaatsen varieert tussen 5% 
en 10%. Ten tweede is het aandeel van de microlieten meestal constant (gemiddeld tussen 25% 
en 40/50%). Ten slotte kan opgemerkt worden dat de gemene werktuigen op de meeste sites een 
belangrijke positie innemen (meestal 50% of meer). Deze categorie werktuigen vertoont 
bovendien een zeer sterke onderlinge variabiliteit. Schrabbers spelen op de meeste vindplaatsen 
een belangrijke rol (10 -25%). Stekers zijn over het algemeen minder goed vertegenwoordigd. 
Op de meeste sites ligt hun aandeel rond de 10% of minder. Ten slotte kunnen we onder de 
gemene werktuigen opmerken dat geretoucheerde afslagen en (micro)klingen in ongeveer 
gelijke mate voorkomen (< 20%), terwijl bekken en boren slechts weinig frequent zijn (< 3%). 
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Donk    11,36         3,41         2,27       12,50         9,09              -                -           6,82       54,55    
Donk -DOK 1    33,33       37,04              -                -         14,81         3,70              -                -         11,11    
Donk -DOK 2           -                -                -         50,00       50,00              -                -                -                -      
Hergenrath    24,77         4,59         0,92       16,51       14,68              -                -                -         38,53    
Kelmis -Brenn Hag      3,67       17,43         0,92         5,50       18,35              -                -           1,83       41,28    
Neerharen -De Kip    15,24       12,38              -           0,95       23,81         1,90              -                -         45,71    
Oostwinkel    15,00         4,00              -         21,00         8,00              -           2,00              -         41,00    
Opgrimbie     25,00       35,71              -                -         10,71              -                -           3,57       25,00    
Oudenaarde -Conc. 1      3,57       35,71              -           3,57       10,71              -                -                -         42,86    
Oudenaarde -Conc. 2    28,57              -                -                -                -         42,86              -                -         14,29    
Schulen I    16,39       17,70         1,31         7,21       30,82         1,31              -           1,97       23,28    
Schulen II      3,45       34,48              -         10,34       24,14              -                -                -         27,59    
Schulen III    18,99       21,52         2,53         1,90       19,62         5,06              -           1,27       29,11    
Schulen IV    12,50       17,50              -           2,50       32,50       10,00              -                -         25,00    
Ursel -'t Konijntje    38,10         2,38         4,76         4,76       28,57              -           2,38              -         19,05    
Verrebroek -AZ    10,33       21,20         2,17         3,80       19,02         2,72              -                -         39,13    
Verrebroek CI      5,88              -                -         17,65              -                -                -                -         70,59    
Verrebroek CII1    46,09         4,35         1,74         0,87         4,35              -                -                -         40,00    
Verrebroek CII2    18,75       10,42       14,58              -         10,42              -                -           2,08       31,25    
Verrebroek CIII           -                -                -                -                -                -                -                -      100,00 
Verrebroek CIV    15,15         3,03              -                -         15,15              -                -                -         54,55    
Verrebroek CV1           -                -                -                -         50,00              -                -                -         50,00    
Verrebroek CV2           -                -                -                -      100,00           -                -                -                -      
Verrebroek CV3           -         50,00              -                -                -                -                -                -                -      
Verrebroek CVI      1,27         5,06              -         20,25       18,99              -                -                -         45,57    
Verrebroek CVII           -         17,65              -                -                -                -                -                -         76,47    
Verrebroek CVIII           -                -                -         16,67       33,33              -                -                -         50,00    
Verrebroek CIX           -         11,11              -         11,11       20,00              -                -           2,22       44,44    
Verrebroek CX      9,52         2,38         2,38         4,76       19,05              -                -           2,38       54,76    
Verrebroek CXI    28,57              -                -           7,14       14,29              -                -                -         42,86    
Verrebroek CXII           -                -                -                -         50,00              -                -                -         50,00    
Verrebroek CXIII           -         16,67              -                -                -                -                -                -         66,67    
Vinderhoute     22,94       11,93         5,50         9,17       21,10         0,92              -                -         28,44    
Abri du Pape -20    25,81       25,81         3,23         3,23       41,94              -                -                -                -      
Abri du Pape -21/22      6,25       12,50              -                -         62,50              -                -                -         18,75    

Tabel 3: Weergave van de belangrijkste types werktuigen op de Vroeg–Mesolithische opgegraven sites 
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Aan de hand van voorgaande bevindingen kunnen we trachten de sites functioneel te 
interpreteren door ze onder te verdelen in diverse types (naar Crombé P. 1996, 348 -349): 
 

- Basisnederzettingen

 

: sites behorend tot dit type: Abri du Pape, Donk, Donk–Oud 
Kerkhof, Hergenrath, Kelmis –Brenn Hag, Neerharen–De Kip, Oostwinkel–Mostmolen, 
Oudenaarde –Donk, Schulen, Ursel –’t Konijntje, Verrebroek –Dok (CII1, CII2, CIV, 
CVI, CVIII, CIX, CX, CXI) en Vinderhoute –Molenbrug. 

Men kan de basisnederzettingen verder onderverdelen en interpreteren aan de hand van de 
diversiteit onder de gemene werktuigen. Daar schrabbers en stekers enkel tijdens het Vroege 
Mesolithicum van groot belang zijn en omdat onder deze werktuigen een grote variatie 
waarneembaar is, werd besloten de onderverdeling op basis hiervan door te voeren:  
 

⋅ Sites met een dominantie van schrabbers: Donk –DOK1, Neerharen –De Kip, 
Oudenaarde–Concentratie 2, Schulen, Ursel –Konijntje, Verrebroek–CII1, 
CII2, CIV, Verrebroek–Ambachtelijke Zone en Vinderhoute–Molenbrug. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal schrabbers en stekers: Donk, Hergenrath, 

Kelmis Brenn Hag, Oostwinkel –Mostmolen en Oudenaarde –Concentratie 1. 
 
⋅ Sites met een dominantie aan stekers: Donk–DOK2, Verrebroek–CVI, CVIII. 

 
Hoewel deze opdeling een functionele specialisatie van de basiskampen weerspiegelt, zullen we 
de sites verder interpreteren, waarbij we ons vooral zullen richten op de vindplaatsen, die 
gekenmerkt worden door een hoge of lage frequentie van een bepaalde werktuiggroep66

 
: 

De aanwezigheid van een verhoogd aantal schrabbers (> 25%) te Donk –DOK1, Oudenaarde –
Concentratie 2, Ursel –Konijntje, Verrebroek –CII1 duidt op de specifieke functie van deze 
basiskampen. Dit gaat op alle 4 de vindplaatsen bovendien gepaard met een verlaagd 
percentage aan microlieten (< 20%). Enkel te Verrebroek –CII1 ligt het aantal microlieten goed 
binnen het gemiddelde. Wanneer men echter rekening houdt met de grote fragmentatie 
(12,17%) van deze werktuigengroep, sluit de site veel beter aan bij de rest van de vindplaatsen. 
Uit deze vaststellingen kunnen we afleiden, dat er op deze sites een focus was op het verwerken 
van dierlijk materiaal (huid of vlees), dat vanuit een nabijgelegen kill site naar het basiskamp 
werd gebracht. Te Donk –DOK1 gaat dit gepaard met een verhoogd aantal geretoucheerde 
afslagen en te Ursel met een hoge frequentie aan geretoucheerde microklingen, wat er mogelijk 
op wijst dat deze basiskampen bijna exclusief werden gebruikt voor verwerking van de prooi.  
 
Een aantal andere vindplaatsen kenmerken zich door een sterk verlaagd aantal schrabbers (< 
10%). Mogelijk duidt dit erop, dat de focus van deze sites niet gericht was op huidbewerking. 
Anderzijds kan de aanwezigheid van een verhoogd aantal (niet) geretoucheerde afslagen 
(Oudenaarde –Concentratie 1, Schulen II) en/of microklingen (Abri du Pape –Laag 21 en 22) 
erop wijzen, dat de functie van de schrabbers door deze werktuigen werd overgenomen. 
Afslagen en microklingen werden echter ook gebruikt voor plantbewerking, waardoor men deze 
functie ook niet mag uitsluiten. 
 

                                                 
66 Eenheden CIII, CV1, CV2, CV3 en CX  te Verrebroek –Dok zullen, gezien het zeer beperkte aantal werktuigen 
(1 of 2 ex.), niet behandeld worden. Bovendien richten we ons vooral op de gemene werktuigen, daar deze groep 
de sterkste variatie kent binnen de basiskampen. Ten slotte zullen we de interpretaties aan de hand van micro wear 
resultaten, aangehaald in hoofdstuk IV. 3, trachten te verdedigen. 
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Tijdens het Vroege Mesolithicum karakteriseren een aantal basiskampen zich tevens door een 
hoge frequentie aan stekers (> 10%). Dit is onder meer het geval te Donk, Donk –DOK 2, 
Hergenrath, Oostwinkel en Verrebroek –CVI en CVIII. Te Donk en Verrebroek gaat gepaard 
met een beperkt aantal schrabbers en een hoog aantal microlieten. Hieruit kan men afleiden, dat 
op deze vindplaatsen een sterke nadruk was op de bewerking van de pijlbewapening (namelijk 
het bewerken van houten of benen pijlschachten voor het inzetten van microlieten). De beperkte 
afmetingen van eenheid CVIII te Verrebroek –Dok, evenals het lage aantal werktuigen, duidt er 
vermoedelijk op dat deze eenheid slechts kortstondig bewoond werd en enkel gebruikt werd 
voor deze activiteiten. De aanwezigheid van een groot aantal verbrande artefacten wijst op de 
aanwezigheid van een haard, wat deze interpretatie versterkt (de retooling –activiteiten dienden 
te gebeuren in de nabijheid van een haard, onder meer voor het vastzetten van de microlieten in 
de schacht door middel van hars, Binford 1983a). Op de 2 grotere basiskampen Donk en 
Verrebroek –CVI was tevens een haard aanwezig.  
De aanwezigheid van een groot aantal stekers te Hergenrath, Oostwinkel en Donk –DOK 2 
dient ook functioneel geïnterpreteerd te worden. Eventueel kan men dezelfde interpretatie 
geven als voor de vindplaatsen met een verhoogd aantal schrabbers. Anderzijds duidt de 
aanwezigheid van stekers op bewerking van hout of been voor de jachtbewapening. Gezien het 
iets geringere aantal microlieten lijkt deze interpretatie minder aannemelijk. Bovendien zien we 
te Oostwinkel dat schrabbers en stekers geclusterd liggen ten noorden van de haard, wat een 
functionele associatie van beide werktuigtypes reflecteert. Verscheidene onderzoekers hebben 
er al op gewezen dat de huidbewerking vaak verricht werd in de periferie van de nederzetting 
(Binford 1983a). De aanwezigheid van deze werktuigen vertegenwoordigd dus waarschijnlijk 
een functionele indeling van de site, waar de bewerking van dierlijk materiaal (vlees- en/of 
huidbewerking en bewerking van gewei/bot) gebeurde op een specifieke locatie. 
 
Verder merken we op sommige vindplaatsen een hoog aantal geretoucheerde (micro)klingen 
op, namelijk te Schulen I en IV, en Abri du Pape. Dit gaat meestal gepaard met een beperkt 
aantal microlieten. Te Schulen I is dit mogelijk het gevolg van de fragmentatie van deze 
werktuiggroep. Van Schulen IV anderzijds is geweten, dat deze concentratie het gevolg is van 
een secundaire verplaatsing van het materiaal. De aanwezigheid van Montbani–klingen te 
Schulen I, maar vooral te Schulen IV duidt op de sterke verstoring van de site, waardoor we 
slechts weinig conclusies kunnen trekken. Ten slotte zien we te Abri du Pape een zeer sterk 
overgewicht aan geretoucheerde microklingen en een beperkte aanwezigheid van microlieten 
(zelfs totaal afwezig in laag 20). Dit komt overeen met het beeld dat we krijgen van de 
artefactensamenstelling. Op de site werden namelijk geen kerfresten aangetroffen, die erop 
zouden wijzen dat de microlieten ter plaatse werden vervaardigd. Bovendien ligt het aantal 
werktuigen voor beide lagen onder het gemiddelde. Het produceren van niet–geretoucheerde 
afslagen en (micro)klingen vormde duidelijk wel een belangrijke activiteit. Dit alles doet 
vermoeden, dat deze grotsite als kortstondig bewoond basiskamp werd aangewend, waarbij 
debitage een belangrijke activiteit vormde. Gezien de aanwezigheid van silex in de nabijheid 
van de site lijkt deze verklaring aannemelijk. Mogelijk is deze variabiliteit tevens het gevolg 
van het eroderen van een deel van de site. 
 
De overige basiskampen vertonen geen extremen in de aan- of afwezigheid van een bepaalde 
typologische groep en mogen daarom beschouwd worden als basisnederzettingen, waar een 
brede waaier aan activiteiten werd uitgevoerd, zonder nadruk op een specifieke functie. 
 
Ten slotte kunnen we ook op intra site niveau een aantal conclusies trekken. Te Donk –Oud 
Kerkhof was er waarschijnlijk een functionele opdeling tussen de 2 concentraties (onderzoek 
heeft namelijk aangetoond, dat beide eenheden samen horen), waarbij in concentratie 1 
voornamelijk huidbewerking plaatsvond, terwijl in eenheid 2 gewei of bot werd bewerkt. 
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Gezien het beperkte aantal vondsten is concentratie 2 echter moeilijk te interpreteren. De 
interpretatie van de eenheden te Oudenaarde is ook onduidelijk. Het hoge aantal Montbani –
klingen binnen de tweede eenheid duidt er op, dat de concentratie zwaar verstoord is. 
Anderzijds kan dit er ook op wijzen, dat deze eenheid slechts in het Late Mesolithicum werd 
bewoond. Gezien het gebrek aan dateringen en vondsten kunnen we niet bevestigen of beide 
eenheden samen horen en dus een functionele opdeling reflecteren of indien het verschil in de 
werktuigensamenstelling het gevolg is van een jongere datering van de tweede eenheid. In 
Schulen zijn er geen al te sterke variaties tussen de concentraties. Het aandeel van de 
microlieten en gemene werktuigen is op de 4 eenheden gelijklopend, weliswaar met een lichte 
voorkeur voor een bepaald type werktuig. Ten slotte is er te Verrebroek –Dok wel een 
duidelijke variabiliteit waarneembaar tussen de eenheden. Daar omtrent dit aspect door de 
onderzoekers zelf (Crombé P. 1996, 350-351; 1998a) veel is onderzocht, zullen we ons 
beperken tot enkele korte bevindingen. De onderzoekers vermelden de aanwezigheid van 
diverse basiskampen op de site. Daarnaast bevinden zich echter ook een hele reeks kleinere 
eenheden, waar een specifieke activiteit (bv. roosteren, debiteren) werd uitgevoerd. Op basis 
van 14C–dateringen konden de eenheden reeds in 2 chronologisch gescheiden groepen verdeeld 
worden. Bijkomende dateringen zullen moeten aantonen welke eenheden daadwerkelijk samen 
horen, om zo een eventuele functionele opdeling van de vindplaats te herkennen. 
 
Ook binnen de rest van de nederzettingstypes is een variabiliteit merkbaar: 
 

- Jacht- of viskampen
 

: sites behorend tot dit type: Verrebroek–Dok (CI, CVII). 

Deze eenheden kunnen omwille van de dominantie van microlieten (ondanks de sterke 
fragmentatie) het best omschreven worden als jachtkampen. Het quasi ontbreken van andere 
types werktuigen en structurele elementen (behalve een haard) bevestigen dit beeld.  

 
- Raw material procurement sites

 
: sites behorend tot dit type: Opgrimbie –Onder de Berg. 

We hebben hierboven reeds vermeld dat Opgrimbie opvalt binnen de assemblage als gevolg 
van het lage aantal werktuigen. Dit werd vervolgens gerelateerd met de specifieke functie als 
vuursteenverzamelkamp. Er zijn echter ook op het vlak van de werktuigensamenstelling een 
aantal variaties merkbaar in vergelijking met de overige Vroeg –Mesolithische vindplaatsen. 
Opvallend is de hoge frequentie aan geretoucheerde afslagen (35,71%). Dit valt in 
overeenstemming te brengen met het feit dat de focus van de site georiënteerd was op de 
productie van (micro)klingen, die vervolgens naar een ander kamp gebracht werden, waardoor 
we een vertekend beeld krijgen van de werktuigensamenstelling. De aanwezigheid van enkele 
andere types werktuigen, waaronder schrabbers en microlieten, wijst er erop dat er op de site 
toch een beperkt aantal subsistence –activiteiten plaatsvonden. 
 

- Roasting place
 

: site behorend tot dit type: Verrebroek –Dok (CV2). 

Het feit, dat men dergelijk specifiek type vindplaats kan herkennen is hoogst uitzonderlijk. 
Deze sites kenmerken zich namelijk door een beperkt aantal werktuigen en een hoog percentage 
aan verbrande organische resten. De organische conservering dient dus zeer goed te zijn om dit 
type vindplaats te onderkennen.  
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Ten slotte is er onder de microlieten (ondanks de vaak grote gelijkenissen) ook een zekere 
variabiliteit merkbaar. Volgende groepen kunnen onderkend worden: 
 

⋅ Sites met een dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis: 
Donk, Neerharen, Oostwinkel, Opgrimbie, Oudenaarde –Concentratie 1, 
Schulen, Verrebroek –Dok CIX en CXIII, Vinderhoute –Molenbrug. 

 
⋅ Sites met een dominantie van tweepuntige microlieten: Verrebroek –Dok 

CI, CII1, CXI. 
 

⋅ Sites met een dominantie van driehoeken: Hergenrath, Kelmis–Brenn 
Hag, Verrebroek–Ambachtelijke Zone, Verrebroek–Dok CII2, CVI, 
CVII, CX, Abri du Pape. 

 
Te Donk–Oud Kerkhof is het aandeel van de spitsen met niet –geretoucheerde basis, segmenten 
en driehoeken gelijk, te Ursel overheersen de spitsen met geretoucheerde basis en te Verrebroek 
–CIV bevinden zich onder de microlieten evenveel spitsen met niet–geretoucheerde basis als 
tweepuntige microlieten. Deze drie sites zijn de enige vindplaatsen, die niet onder een 
specifieke categorie kunnen worden geplaatst. De andere sites worden duidelijk gedomineerd 
door een bepaald type microlieten. Deze overheersing heeft zowel een functionele (gebruik als 
weerhaak of pijlpunt) of chronologische (behorend tot een bepaalde groep) betekenis. Gezien 
hieromtrent al veel geweten is en deze verschillen weinig bijkomende informatie verschaffen 
omtrent de daadwerkelijke functie van de sites zullen we hier niet verder op ingaan. 
 
 
Concluderend kunnen we stellen, dat de frequentie van de werktuigen in grote mate samenhangt 
met onder meer de duur (en daarmee verbonden de omvang) van de occupatie, waarbij 
algemeen geldt: hoe korter de bewoning, hoe beperkter het aantal werktuigen (bv. Abri du 
Pape). Daarnaast speelt echter ook de soort activiteiten, die werden verricht (jachtkamp, 
basiskamp, vuursteenverzamelkamp…) een cruciale rol. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
Opgrimbie en Verrebroek –CV2, die door de zeer specifieke functie gekenmerkt worden door 
een heel beperkt aantal werktuigen. Daarbovenop is niet enkel de frequentie, maar ook het type 
werktuigen zeer sterk afhankelijk van de activiteiten op de vindplaatsen. Belangrijk hierbij is 
het verschil tussen jachtkampen (met een duidelijke overheersing van microlieten) en 
basiskampen (waar gemene werktuigen sterk vertegenwoordigd zijn). Ten slotte kan men zelfs 
binnen het zelfde nederzettingstype nog een verdere diversiteit vaststellen, afhankelijk van 
onder meer de focus van de site, eventuele verstoring of fragmentatie van een bepaalde 
werktuigengroep (waardoor we een artificiële verhoging hebben van een bepaald type 
werktuigen), de ligging nabij bepaalde bronnen (vb. nabij vuursteen, waardoor op dergelijke 
sites veel debitage –activiteiten gebeuren) en het seizoen (vb. in de winter voornamelijk huiden 
nodig dus veel schrabbers aanwezig op de site).  
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2.2 Midden –Mesolithicum 
 

2.2.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling (bijlage, p. 126-127) 

2.2.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Kernen zijn over het algemeen beperkt aanwezig op de diverse sites (0,5% -2%). Ook binnen de 
verdeling van het verfrissingmateriaal zijn geen grote schommelingen. Verfrissingproducten 
maken meestal tussen 1% en 2% van de assemblage uit. 
 

2.2.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
De verdeling van de afslagen vertoont een grotere variatie. Te Flobecq –Pottelberg (23,66%) en 
Helchteren –Sonnisse Heide 2 (36,90%) is het aandeel van de afslagen eerder beperkt in 
vergelijking met de overige Midden –Mesolithische sites, waar het percentage boven de 60% 
ligt. Op de site Zonhoven –Bolderdal loopt het percentage aan afslagen zelfs op tot 70% in de 
eerste eenheid en tot 80% in de tweede concentratie. 
Binnen de verdeling van de (micro)klingen kunnen ook een aantal pieken opgemerkt worden. 
Het aantal (micro)klingen ligt vooral te Helchteren –SH2 heel hoog (53,97%). Op de andere 
vindplaatsen ligt de frequentie van de (micro)klingen duidelijk lager. Te Flobecq en Zonhoven 
–Bolderdal 2 ligt het percentage rond 13 -14%. Te Kruishoutem en Zonhoven –Bolderdal 1 zijn 
de (micro)klingen iets talrijker (ongeveer 25%). 
 

2.2.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
In Flobecq werd een opmerkelijk hoog aantal brokstukken aangetroffen (22,44%). Te 
Kruishoutem werd tevens een kleine hoeveelheid brokstukken ingezameld. In veel beperkter 
aantal weliswaar (2,69%). Kloppers en kerfresten zijn eerder zeldzaam. Hun percentage 
overschrijdt de 0,50% niet. Stekerafslagen ontbreken volledig, wat erop wijst dat de stekers 
sterk zijn afgenomen in vergelijking met voorgaande periode. 
 

2.2.1.4 Werktuigen  
 
Binnen de verdeling van de werktuigen zijn ook een aantal verschillen merkbaar. Te Helchteren 
en Kruishoutem is hun aandeel quasi identiek (bijna 7%). Te Flobecq ligt het aantal werktuigen 
ook niet te ver onder het gemiddelde (4,8%). Te Zonhoven zijn de werktuigen duidelijk 
beperkter aanwezig. Dit is vooral het geval te Zonhoven –Bolderdal 1, waar het percentage aan 
werktuigen slechts 1,99% bedraagt. Te Bolderdal 2 ligt dit iets hoger (3,54%). 
 

2.2.1.5 Varia 
 
Ten slotte dient vermeld te worden dat te Flobecq een zeer groot aantal onbepaalde artefacten 
werden gevonden. Deze werden allemaal onder de categorie ‘varia’ geplaatst, wat enigszins een 
vertekend beeld geeft van de artefactensamenstelling op deze site.  
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2.2.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Tijdens het Midden –Mesolithicum zijn ook een aantal variaties op het niveau van het algemene 
artefactenbestand. In vergelijking met de voorgaande periode zijn er echter geen al te sterke 
schommelingen zichtbaar: kernen en verfrissingproducten spelen ook tijdens het Midden–
Mesolithicum slechts een beperkte rol (0,5% -2% en < 2%). Dit is ook zo voor de brokstukken, 
kloppers, stekerafslagen en kerfresten. Afslagen en microklingen zijn over het algemeen 
beperkt of frequent aanwezig. Ten slotte zijn binnen de frequentie van de werktuigen zijn ook 
geen opmerkelijke verschillen zichtbaar met het Vroege Mesolithicum (gemiddeld 5% -7%).  
 
Toch vallen een aantal site op door een verhoogde of verlaagde frequentie van artefacttypes: 
 
Te Flobecq ligt het aandeel van de afslagen en microklingen aan de lage kant. De brokstukken 
zijn daarentegen ‘oververtegenwoordigd’. Kenmerkend is tevens het grote aantal artefacten 
onder de categorie ‘varia’. Het betreft verbrande en onbepaalde silexfragmenten. De 
aanwezigheid van een groot aantal brokstukken en verbrande fragmenten wijst mogelijk op de 
aanwezigheid van een haard. Waarschijnlijk is de beperkte hoeveelheid microklingen, afslagen, 
kernen en het iets lagere percentage werktuigen het gevolg van een sterke verbranding, 
waardoor deze elementen niet meer herkenbaar zijn in de assemblage.  
 
In Helchteren –Sonnisse Heide 2 ligt het aantal afslagen ook laag in vergelijking met de andere 
vindplaatsen. (Micro)klingen zijn echter zeer goed vertegenwoordigd. Wat de precieze 
interpretatie hiervoor is, zal tijdens de analyse van het werktuigenbestand duidelijk worden. 
 
Te Zonhoven–Bolderdal werd een groot aantal onbewerkte afslagen aangetroffen. Kenmerkend 
is tevens het lage aandeel van de werktuigen en het quasi ontbreken van kernen. Nochtans ligt 
de frequentie van de verfrissingproducten goed binnen het gemiddelde. Bovendien vertonen de 
meeste kernen sporen van de productie van (micro)klingen. Vermoedelijk werden de meeste 
(micro)klingen aangewend om werktuigen te produceren, waardoor we een vertekend beeld 
krijgen van de verhouding afslagen –klingen. Verder kan men vaststellen, dat een groot deel 
van de artefacten in concentratie 1 vervaardigd werd uit Wommersomkwartsiet. Mogelijk 
werden de werktuigen, vervaardigd uit deze materie, na het verlaten van de site opnieuw 
meegenomen, wat resulteerde in een beperkt aantal werktuigen op de site (curated tools). Een 
andere, meer plausibele verklaring is, dat een groot deel van het materiaal verloren is gegaan 
(onder meer door vroegere opgravingen en talrijke verstoringen, zichtbaar in de bodem), 
waardoor we een vertekend beeld krijgen van de artefactensamenstelling. 
 
Ten slotte kan opgemerkt worden, dat het aandeel van de diverse artefacten te Kruishoutem–
Kerkakkers goed binnen het gemiddelde ligt en aansluit bij de voorgaande periode. 
 
2.2.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling (bijlage, p. 128-130) 

2.2.3.1 Schrabbers 
 
Schrabbers zijn slechts beperkt aanwezig op de Midden –Mesolithische sites. Te Helchteren 
bedraagt hun percentage slechts 2,5%. Te Zonhoven –Bolderdal ontbreken ze zelfs volledig. Te 
Flobecq (9,80%) en vooral te Kruishoutem (17,91%) zijn ze duidelijk belangrijker, maar ook 
hier ligt hun aandeel beduidend lager dan tijdens de voorgaande periode. 
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2.2.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Geretoucheerde afslagen zijn weinig frequent. Ze zijn sterk aanwezig te Bolderdal 1 (14,29%), 
terwijl ze in de concentratie ernaast (Bolderdal 2) ontbreken. Ook te Flobecq (7,84%) en 
Kruishoutem (5,97%) zijn ze slechts matig vertegenwoordigd. Hun aanwezigheid te Helchteren 
valt zelfs te verwaarlozen (1,23%). 
Binnen de categorie van de geretoucheerde (micro)klingen zijn een aantal duidelijke 
schommelingen merkbaar tussen de vier sites. Te Zonhoven –Bolderdal zijn ze goed 
vertegenwoordigd in beide concentraties (33,33% en 37,50%). Te Kruishoutem en Flobecq ligt 
hun frequentie echter veel lager, respectievelijk 11,94% en 7,84%. 

2.2.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en stekers zijn zeldzaam. Er werd slechts 1 boor aangetroffen te Bolderdal 1. Stekers zijn 
enkel aanwezig te Helchteren en Kruishoutem. Ook hier werd telkens slechts 1 exemplaar 
aangetroffen. Ten slotte werden in Kruishoutem nog 4 combinatiewerktuigen ingezameld. 

2.2.3.4 Microlieten 
 
Ook binnen de categorie van de microlieten zijn een aantal verschillen waarneembaar. Het 
quasi ontbreken van gemene werktuigen te Helchteren wordt onmiddellijk duidelijk wanneer 
men het belang van de microlieten op de site bekijkt. Deze werktuigen maken er ongeveer 95% 
van het totaal aan materiaal uit. Ook te Bolderdal 2 ligt het aandeel van de microlieten aan de 
hoge kant (62,50%). Te Flobecq en Kruishoutem vormen ze nog steeds meer dan de helft van 
de werktuigenassemblage (> 55%). Hun aandeel ligt echter opmerkelijk lager te Bolderdal 1 
(38,10%). Binnen de samenstelling van de microlieten vallen ook een aantal verschillen op: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis ontbreken meestal. Te Kruishoutem zijn ze gering 
aanwezig (2,86%). Te Bolderdal 2 vormen ze echter ¼ van het totaal aan microlieten. 
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 

Microklingen met afgestompte boord zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd, hoewel er 
een aantal variaties zijn. Te Helchteren (89,47%), Kruishoutem (77,14%) en Flobecq (55,17%) 
vormen ze de belangrijkste categorie microlieten. Te Zonhoven –Bolderdal zijn ze minder 
belangrijk. Vooral te Bolderdal 1 blijft hun aandeel beperkt (14,29%). 
 

- Driehoeken 
 

Driehoeken ontbreken bijna volledig op de Midden–Mesolithische sites. Er werd slechts 1 
exemplaar gevonden te Flobecq.  
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Microlieten met vlakke retouches vormen een belangrijke categorie. Te Zonhoven –Bolderdal 
vormen ze minimum de helft van de microlieten. Ook te Flobecq zijn ze sterk aanwezig 
(41,38%). In Helchteren daalt hun belang duidelijk (7,89%) en te Kruishoutem ontbreken ze. 
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- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Het aandeel van de spitsen met geretoucheerde basis is ook zeer variabel. Deze werktuigen zijn 
afwezig te Flobecq en Bolderdal 2. Te Bolderdal 1 vormen ze meer dan ¼ van de microlieten, 
wat op hun belang binnen deze concentratie wijst. Te Kruishoutem zijn ze ook nog relatief goed 
vertegenwoordigd (17,14%). Te Helchteren zijn ze minder van belang (2,63%). 
 

- Trapezia 
 

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat te Kruishoutem 1 trapezium werd aangetroffen. 
 

2.2.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Er kan tijdens het Midden–Mesolithicum een duidelijke variatie vastgesteld worden in de 
samenstelling van het werktuigenbestand in vergelijking met het Vroege Mesolithicum:  
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Flobecq          9,80            7,84                 -                   -              7,84                 -                   -            56,86    
Helchteren -SH2         2,47            1,23                 -              1,23                 -                   -                   -            95,06    
Kruishoutem       17,91            5,97                 -              1,49          11,94            1,49            5,97          55,22    
Zonhoven -B1              -            14,29            4,76                 -            33,33            9,52                 -            38,10    
Zonhoven -B2              -                   -                   -                   -            37,50                 -                   -            62,50    

Tabel 4: Weergave van de belangrijkste types werktuigen tijdens het Midden –Mesolithicum 

 
 
Het aandeel van de schrabbers, geretoucheerde afslagen, bekken, boren en stekers is duidelijk 
afgenomen in vergelijking met de voorgaande periode. Het aandeel van de geretoucheerde 
(micro)klingen blijft op de meeste vindplaatsen ongeveer gelijk. Ten slotte kan opgemerkt 
worden, dat de percentages van de microlieten over het algemeen veel hoger liggen dan tijdens 
het Vroege Mesolithicum. Mogelijk dient hier een functionele oorzaak voor gevonden te 
worden.  
 
Zoals we voor de voorgaande periode gedaan hebben, zullen we opnieuw trachten de sites 
onder te brengen in een bepaald type nederzettingen (naar Crombé P. 1996, 348 -349): 
 

- Basisnederzettingen

 

: sites behorend tot dit type: Flobecq–Pottelberg, Kruishoutem–
Kerkakkers, Zonhoven –Bolderdal 1 (en 2).  
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De basiskampen kenmerken zich, zoals reeds meermaals gesteld, door de aanwezigheid van 
zowel gemene werktuigen als microlieten, waarbij de microlieten meestal minder dan de helft 
van het werktuigenaandeel uitmaken. Op sommige sites (onder meer Zonhoven –Bolderdal 2) 
zien we echter een verhoogde frequentie aan microlieten. Deze hoge percentages zijn het 
gevolg van een sterke fragmentatie deze werktuigengroep.  
 
In navolging van de opdeling tussen schrabbers en stekers zullen we opnieuw de basiskampen 
onderverdelen, naargelang de voornaamste types gemene werktuigen in de hoop een eventuele 
functionele specialisatie of focus van de vindplaatsen te herkennen: 
 

⋅ Sites met een dominantie aan schrabbers: Kruishoutem –Kerkakkers. 
 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal schrabbers en geretoucheerde (micro)klingen: 

Flobecq –Pottelberg. 
 

⋅ Sites met een dominantie aan geretoucheerde (micro)klingen: Zonhoven–
Bolderdal 1 en 2. 

 
Hoewel de meeste vindplaatsen onder een specifieke categorie kunnen worden geplaatst, zijn er 
toch enkele verschillen waarneembaar: 
 
In het onderzoeksrapport wordt Flobecq, als gevolg van de beperkte variatie binnen het 
werktuigenbestand, omschreven als een extractiekamp. Ik ben echter meer geneigd om de site 
te beschouwen als een basiskamp. Het feit dat een groot deel van het materiaal via erosie 
verplaatst en verdwenen is, zou enigszins het gebrek aan diversiteit kunnen verklaren. 
Bovendien zien we in de assemblage geen duidelijk accent op de productie van (micro)klingen, 
wat te Helchteren (een zuiver jachtkampement) wel het geval is. Daarnaast is de diversiteit 
binnen de werktuigensamenstelling, hoewel beperkt, naar mijn mening toch te groot om te 
kunnen spreken van een echt jachtkamp. Bovendien zorgen verscheidene elementen voor een 
vertekend beeld van de assemblage. Ten eerste zien we onder de microlieten (microklingen met 
afgestompte boord en microlieten met vlakke retouches) een sterke fragmentatie, wat het 
aandeel van de microlieten artificieel verhoogt. Daarnaast dient vermeld te worden, dat bijna 
18% van de werktuigen zich onder de categorie ‘onbepaalde werktuigfragmenten’ bevindt. Het 
betreft hier een sterk gefragmenteerd aantal gemene werktuigen. Deze elementen zorgen 
duidelijk voor een verkeerde verhouding tussen de gemene werktuigen en microlieten. 
 
Kruishoutem –Kerkakkers vertoont, evenals bij de artefactensamenstelling, geen extreem hoge 
of lage percentages en past hierdoor perfect in de categorie van de basiskampen. De sterke 
vertegenwoordiging van schrabbers wijst erop, dat huid en/of vleesbewerking een belangrijke 
activiteit vormde. 
 
Het feit dat de schrabbers volledig ontbreken te Zonhoven –Bolderdal 1 valt op een residentiële 
nederzetting moeilijk te verklaren. We zien echter dat deze vindplaats zich kenmerkt door een 
verhoogd aantal geretoucheerde (micro)klingen. Er dient hier dus mogelijk een functionele 
reden voor gezocht te worden. Uit verscheidene micro wear analyses is gebleken dat 
geretoucheerde (micro)klingen vaak werden aangewend voor de bewerking van plantaardig 
materiaal. Mogelijk was de focus van de site dus op dergelijke activiteit gericht. 
Geretoucheerde (micro)klingen konden echter ook als ‘mes’ gebruikt worden, waardoor de 
functie als vlees- en huidverwerkend voorwerp niet mag uitgesloten worden. Misschien kunnen 
we in de geleidelijke toename van de geretoucheerde (micro)klingen een evolutie waarnemen, 
waarbij deze werktuigen geleidelijk aan de plaats van de schrabbers innemen?  
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De toeschrijving van de vindplaats Zonhoven –Bolderdal 2 blijft enigszins problematisch. Het 
hoge aantal microlieten werd reeds verklaard door de sterke fragmentatie van deze groep. 
Opmerkelijk is echter ook de geringe aanwezigheid van gemene werktuigen. Gezien de 
parallelle datering van deze eenheid met de eerste concentratie en het feit dat beide 
concentraties zich in de onmiddellijke nabijheid van elkaar bevonden, ben ik geneigd om deze 
vindplaats ook als een residentiële nederzetting te interpreteren. Bij gebrek aan vondsten kan dit 
niet bevestigd worden. Er dient echter vermeld te worden Zonhoven gekenmerkt wordt door 
zeer zware verstoringen. De aanwezigheid van enkele Montbani–klingen wijst hier duidelijk op. 
Hierdoor krijgen we waarschijnlijk een vertekend beeld van de werktuigensamenstelling.  
 

- Jacht- of viskampen
 

: sites behorend tot dit type: Helchteren –Sonnisse Heide 2. 

Helchteren –Sonnisse Heide 2 kan met zekerheid tot dit type structuren gerekend worden. Het 
extreem hoge aantal microlieten wijst op de specifieke functie als jachtkamp. Het verlaagde 
aantal schrabbers, geretoucheerde afslagen en (micro)klingen kan dus een functionele reden 
krijgen. Op dergelijk type sites was de aandacht voornamelijk toegespitst op de jacht 
(microlieten) en werden slechts een heel beperkt aantal andere, subsistence –activiteiten 
(gemene werktuigen) uitgevoerd. Het eerder vermelde hoge percentage aan (micro)klingen kan 
tevens in functie hiervan verklaard worden. Het extreem hoge percentage microlieten dient 
echter enigszins genuanceerd te worden, daar zich onder deze groep (meer bepaald de 
microklingen met afgestompte boord) een groot aantal fragmenten bevinden. Dit verklaart 
tevens het tamelijk hoge percentage aan werktuigen op de site. 
 
Onder de microlieten ten slotte zien we een duidelijke shift in vergelijking met de voorgaande 
periode, waar vooral spitsen met niet–geretoucheerde basis, segmenten en driehoeken aanwezig 
waren. Tijdens het Midden–Mesolithicum ligt de nadruk sterk op volgende groepen: 
 

⋅ Sites met een dominantie van microklingen met afgestompte boord: Flobecq –
Pottelberg, Helchteren –Sonnisse Heide 2, Kruishoutem –Kerkakkers. 

 
⋅ Sites met een dominantie van microlieten met vlakke retouches: Zonhoven–

Bolderdal 1 en 2 
 
Uit bovenstaande gegevens kunnen we afleiden, dat er ook onder de microlieten een duidelijke 
variatie waarneembaar is. Microklingen met afgestompte boord zijn dominant te Flobecq, maar 
vooral te Helchteren en Kruishoutem. Te Zonhoven zij ze slechts een beperkt aanwezig (< 
25%). Hier domineren de microlieten met vlakke retouches. Er is tevens een verschil merkbaar 
tussen de eenheden onderling. Binnen de tweede eenheid vormen spitsen met niet–
geretoucheerde basis de tweede belangrijkste categorie microlieten. In de eerste eenheid zijn dat 
de spitsen met geretoucheerde basis. Hieruit kunnen we afleiden, dat de typo –chronologische 
evolutie (zoals aangehaald in hoofdstuk II.2.) ook binnen ons sitebestand duidelijk zichtbaar is. 
 
Samenvattend kunnen we stellen, dat we de diverse sites opnieuw kunnen onderbrengen onder 
een bepaald type nederzettingen, afhankelijk van het aanwezige lithische materiaal. We 
bemerken bovendien nogmaals, dat de basiskampen onderling een variatie vertonen (vooral 
onder de gemene werktuigen), afhankelijk van de soort (domestieke) activiteit(en), waarop het 
accent werd gelegd. Dergelijke diversiteit is onder de jachtkampen (en andere special purpose 
sites), gezien de zeer specifieke functie van deze nederzettingen minder zichtbaar. Ten slotte is 
het verschil in de frequentie van de werktuigen en bepaalde werktuigtypes (meer bepaald 
microlieten) hier in grote mate afhankelijk van de verstoring van sommige sites en de sterke 
fragmentatie van de werktuigen. 
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2.3 Laat -Mesolithicum 

2.3.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling (bijlage, p. 131-132) 

2.3.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Het aandeel van de kernen is over het algemeen gering en is tamelijk gelijklopend over de 
verschillende vindplaatsen (< 2%). Te Brecht–Thomas Heyveld ligt dit percentage iets hoger 
(3,03%). Ook wat het verfrissingmateriaal betreft, zijn geen grote verschillen merkbaar. Het 
merendeel van de sites vertoont 1% tot 2% verfrissingproducten. 

2.3.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
Binnen de categorie van de afslagen is een grotere variatie aanwezig. Verscheidene sites, 
waaronder Oeudeghien (57,63%), Opglabeek (56%), Oudenaarde –Donk (62,38%) en Brecht–
Moordenaarsven 2 (49,50%) kenmerken zich door een hoge frequentie aan afslagen. Op de 
andere sites ligt dit aandeel veel lager, dikwijls ten voordele van de (micro)klingen. Dit is onder 
meer het geval te Weelde–Paardsdrank, waar de afslagen ongeveer 20% uitmaken van de 
volledige assemblage. Het percentage aan (micro)klingen is over het algemeen heel veranderlijk 
en varieert van 18,51% in Opglabeek tot 45,94% in Brecht–Moordenaarsven 1. Op de overige 
vindplaatsen ligt het aantal (micro)klingen vaak tussen 25% en 37%.  

2.3.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
De hoeveelheid brokstukken blijft meestal beperkt, maar op een aantal vindplaatsen is hun 
aandeel aanzienlijk. Dit is onder meer het geval te Weelde, waar in alle drie de sectoren het 
percentage aan brokstukken oploopt tot boven de 37%. Ook te Dilsen ligt dit aantal aan de hoge 
kant. Kloppers en stekerafslagen zijn gering aanwezig (< 1%). Kerfresten zijn normaal gezien 
ook weinig talrijk (0,50% -2,50%), maar op een aantal vindplaatsen loopt hun aantal op. Dit is 
onder andere het geval in Brecht –Thomas Heyveld (6,09%) en Opglabeek (9,90%).  

2.3.1.4 Werktuigen 
 
De werktuigen vormen ook tijdens het Late Mesolithicum een belangrijke categorie (gemiddeld 
6% -10%). Op een aantal sites loopt de hoeveelheid werktuigen lichtjes op, meer bepaald te 
Brecht–Thomas Heyveld (13,01%) en Opglabeek (13,50%). Eén site valt echter op door het 
zeer lage aantal werktuigen, namelijk Oeudeghien (1,72%). In Brecht–Moordenaarsven 1 ligt 
het aantal werktuigen ook aan de lage kant (4,46%). 
 
2.3.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Over het algemeen zijn er weinig variaties merkbaar in vergelijking met voorgaande periodes: 
het aandeel van de kernen en verfrissingproducten blijft in dezelfde lijn (vaak < 2%). De 
frequentie van de afslagen en (micro)klingen blijft ook ongeveer gelijk. Op sommige sites zien 
we echter een drastische toename van het aantal brokstukken. Hier dient waarschijnlijk een 
functionele reden voor gezocht te worden. Opmerkelijk is tevens het verhoogde aantal 
kerfresten op sommige vindplaatsen (> 5%). Ten slotte is het aandeel van de werktuigen in 
vergelijking met de voorgaande fases gelijk gebleven (6 -10%). Toch kunnen enkele variaties 
opgemerkt worden: 
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De frequentie van de niet –geretoucheerde afslagen ligt op enkele vindplaatsen sterk boven het 
gemiddelde, onder meer te Oeudeghien –Barbeyinfossé, Opglabeek –Ruiterskuil, Oudenaarde –
Donk en Brecht–Moordenaarsven 2. Het verhoogde aandeel aan afslagen te Oeudeghien valt 
vermoedelijk in overeenstemming te brengen met de specifieke functie van deze vindplaats. Het 
zeer lage aantal werktuigen bevestigt dit beeld.  
 
Het grote aantal afslagen en werktuigen te Opglabeek kan verklaard worden door het feit dat de 
site tijdens het Late Mesolithicum meerdere, kortstondige bewoningfasen heeft gekend. Tijdens 
elke fase werden er werktuigen geproduceerd (en achtergelaten), wat leidde tot een hoge 
frequentie aan zowel debitageproducten, als werktuigen. Diverse elementen wijzen op deze 
successieve bewoning. Ten eerste werden te Opglabeek verscheidene, moeilijk van elkaar te 
onderscheiden (en overlappende) concentraties aangetroffen. Ten tweede waren op de site 
keien, afkomstig van haarden aanwezig. Sommige keien waren zeer goed bewaard, andere veel 
minder. Ten slotte bevonden sommige keien zich onder de haarden, wat erop wijst dat ze ouder 
waren dan de occupatie. Verder valt de site op door het lage aantal (micro)klingen. Het aantal 
kerfresten ligt daarentegen opmerkelijk hoog. Dit is tevens het geval te Brecht –Thomas 
Heyveld. Beide sites kenmerken zich verder door een duidelijke dominantie aan trapezia. De 
aanwezigheid van een verhoogd aantal kerfresten kan hierdoor verklaard worden. Voor de 
productie van de trapezia diende namelijk de kerfhalveringtechniek te worden toegepast. Verder 
kan de hoge frequentie aan werktuigen en kernen te Brecht–TH, evenals te Opglabeek, 
verklaard worden door een herhaalde occupatie. Op de site werden 2 verstoorde concentraties 
aangetroffen. Daar het materiaal uit beide eenheden werd samengebracht, is het niet duidelijk of 
de occupaties gelijktijdig waren of niet.  
 
Het zeer hoge aantal niet –geretoucheerde afslagen te Oudenaarde–Donk dient te worden 
gerelativeerd. Onder deze categorie bevonden zich namelijk een zeer groot aantal chips (het 
precieze aantal werd echter niet meegegeven), wat het beeld natuurlijk sterk vervormt. 
 
Het grote aantal afslagen (en iets hogere aantal werktuigen) te Brecht –Moordenaarsven 2 dient 
tevens met voorzichtigheid benaderd te worden. Zoals uit het opgravingrapport gebleken is, 
kenmerkt de site zich door de aanwezigheid van sterk variërende types werktuigen (vroege en 
late exemplaren). Deze diachronie binnen het werktuigenbestand wordt door de onderzoekers 
geïnterpreteerd als het gevolg van een palimpsestsituatie, waarbij een vroege en een late 
bewoning plaatsvond. Deze herhaalde occupatie van eenzelfde locatie zorgde voor de vorming 
van een grote (vermengde) artefactenconcentratie.  
 
Verder valt tevens het verhoogde aandeel van de niet –geretoucheerde (micro)klingen te Brecht 
–Moordenaarsven 1 op. Het belang van de (micro)klingen te BM-1 valt rechtstreeks in 
overeenstemming te brengen met de sterke dominantie van de microlieten op de site. Hierdoor 
kan BM -1 geïnterpreteerd worden als een locatie waar de jachtbewapening werd geproduceerd 
en bewerkt. De vindplaats kenmerkt zich verder door een zeer beperkt aantal kernen. Dit kan 
tevens in verband gebracht worden met de specifieke functie van de site.  
 
Ten slotte dient nog het zeer hoge aantal brokstukken te Weelde –Paardsdrank vermeld te 
worden. Te Dilsen–Dilserheide ligt het aandeel van de brokstukken tevens boven het 
gemiddelde. Deze hoge frequentie kan toegeschreven worden aan de aanwezigheid van een 
haard, waarbij de hoge temperaturen zorgden voor een sterke ‘verbrokkeling’ van het materiaal. 
De aanwezigheid van een groot aantal verbrande artefacten op de site bevestigt dit. 
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Uit deze vaststellingen kunnen we afleiden, dat er ook tijdens het Late Mesolithicum een 
variatie merkbaar tussen de diverse vindplaatsen. Zoals uit bovenstaande interpretaties blijkt, is 
dit onder meer het gevolg van de duur van de occupatie en de soort activiteiten. 
 

2.3.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling (bijlage, p. 133-135) 

2.3.3.1  Schrabbers 
 
Het aandeel van de schrabbers ligt op de Laat –Mesolithische sites eerder aan de lage kant en 
schommelt meestal tussen 6% en 12%. In Dilsen –Dilserheide ligt dit percentage nog lager 
(1,92%). In Brecht–Moordenaarsven 1 en Oudenaarde–Donk ontbreken schrabbers. 

2.3.3.2 Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Het aantal geretoucheerde afslagen is ook gering en bedraagt maximaal 21% in Oudenaarde–
Donk. Op de overige vindplaatsen bevindt hun aantal zich vaak tussen 9% en 14%. In Brecht–
Moordenaarsven 1 (5,26%) en Oeudeghien (6,06%) zijn ze eerder beperkt aanwezig. 
Geretoucheerde (micro)klingen zijn meestal goed vertegenwoordigd. Ze maken gemiddeld 20% 
tot 30% uit van de werktuigensamenstelling. Er zijn echter een aantal pieken merkbaar te 
Dilsen–Dilserheide (36,54%) en te Oudenaarde–Donk (50,87%). Te Brecht–M 2 (10,63%) en 
vooral te Brecht–M 1 (2,63%) is het aandeel van deze werktuigen gering. 

2.3.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en stekers ontbreken meestal op de Laat –Mesolithische sites. Waar ze wel aanwezig 
zijn, ligt hun percentage vaak niet hoger dan 3%. In Dilsen –Dilserheide bedraagt het aantal 
boren echter 5,77%. Bij de stekers is ook een duidelijke piek merkbaar, meer bepaald in 
Oeudeghien –Barbeyinfossé (12,12%). 

2.3.3.4  Microlieten  
 
Microlieten vormen ook tijdens het Late Mesolithicum een zeer belangrijke categorie. Er zijn 
echter een aantal duidelijke variaties merkbaar. Microlieten zijn zeer sterk aanwezig te Brecht –
Moordenaarsven 1 en 2, waar ze respectievelijk 55% en 49% uitmaken van het totaal aan 
werktuigen. Te Opglabeek (36,21%) en Remouchamps (40,16%) zijn ze ook goed 
vertegenwoordigd. Op de overige sites maken ze ongeveer 20% tot 30% van het 
werktuigenbestand uit. De verdeling van de diverse types microlieten is tevens zeer divers: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis ontbreken meestal tijdens het Late Mesolithicum. Op 
enkele sites, waaronder Brecht–Thomas Heyveld (5,88%), Dilsen–Dilserheide (6,85%) en 
Oudenaarde–Donk (2,63%) vindt men ze nog in beperkte mate terug. Op een aantal andere 
sites, meer bepaald Weelde–Paardsdrank (voornamelijk sector 4, 20%) en Brecht–M 2 
(18,51%) vormen ze nog een aanzienlijk deel van de microlithische component.  
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- Tweepuntige microlieten 
 

Tweepuntige microlieten werden enkel te Brecht–Moordenaarsven 2 (0,83%) en Weelde -1 
(0,48%) teruggevonden, waar ze slechts een beperkt deel van de microlieten uitmaken. Te 
Remouchamps (8,33%) vormen deze werktuigen echter een tamelijk belangrijke groep. 
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 

Binnen de categorie van de microklingen met afgestompte boord is ook een sterke variatie 
zichtbaar. Deze werktuigen zijn sterk aanwezig te Brecht –M 2 (48,07%), Oeudeghien (40%), 
Oudenaarde–Donk (47,37%) en Remouchamps (37,50%), waar ze ongeveer 1/3 uitmaken van 
alle microlieten. Op de overige sites ligt hun aandeel veel lager, meer bepaald tussen 10% en 
20%. Te Brecht–Thomas Heyveld en Weelde–Paardsdrank 4 ontbreken ze. 
 

- Driehoeken 
 

Driehoeken zijn ook tijdens het Late Mesolithicum nog aanwezig op verscheidene sites en 
maken meestal 5% tot 10% uit van alle microlieten. Te Oeudeghien zijn de driehoeken 
belangrijker. Hun percentage loopt er op tot 20%. Te Weelde –Paardsdrank 5 zijn ze slechts 
gering aanwezig (1,98%). 
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis komen voor op 6 van de 11 sites. Hoewel deze werktuigen op 
het merendeel van de vindplaatsen aanwezig zijn, zijn ze duidelijk minder relevant tijdens het 
Late Mesolithicum (< 2%). Op een aantal sites zijn ze iets frequenter, meer bepaald te Dilsen –
Dilserheide (5,48%) en Remouchamps (5,26%). Maar ook hier blijft hun impact gering.  
 

- Trapezia 
 
De trapezia vormen de belangrijkste groep microlieten tijdens het Laat –Mesolithicum. Hoewel 
deze werktuigen op alle sites aanwezig zijn, zijn een aantal verschillen merkbaar. Trapezia 
overheersen duidelijk te Brecht–M 1 (88,24%) en Brecht–TH (90,59%), waar ze quasi de 
totaliteit van de microlieten uitmaken. Ook te Dilsen (72,60%), Weelde–Paardsdrank, 
Opglabeek (57,89%) en Oeudeghien (40%) vormen ze een belangrijke component. Te 
Remouchamps (27,08%), maar vooral te Brecht–M 2 (15, 75%) zijn ze veel minder van belang. 
 

- Danubiaan –spitsen 
 

Op enkele sites werden tevens Danubiaan –spitsen gevonden, meer bepaald te Brecht–Thomas 
Heyveld en Weelde –Paardsdrank. Het belang van deze spitsen blijft evenwel nog beperkt. Te 
Opglabeek –Ruiterskuil zijn ze wel belangrijk (21,05%). 

2.3.3.5 Montbani –klingen  
 
Ten slotte werden tijdens het Laat –Mesolithicum op alle sites Montbani –klingen aangetroffen. 
Het aandeel van deze werktuigen schommelt vaak tussen 10% en 20%. Te Brecht–M 1 
(36,84%) en Brecht–TH (26,58%) ligt dit aantal echter veel hoger. Te Remouchamps (4,10%) 
ligt het percentage van de Montbani–klingen daarentegen sterk onder het gemiddelde.  
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2.3.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Tijdens het Late Mesolithicum kunnen opnieuw enkele verschillen opgemerkt worden binnen 
het werktuigenbestand: 
 
Het aandeel van de schrabbers is duidelijk gedaald in vergelijking met de voorgaande periodes. 
De frequentie van de geretoucheerde afslagen is ook lichtjes gedaald, blijkbaar in het voordeel 
van de geretoucheerde (micro)klingen, die tijdens het Late Mesolithicum een kleine stijging 
vertonen. Deze stijging was tijdens het Midden–Mesolithicum al ingezet. Het aandeel van 
bekken, boren en stekers blijft dalen. Kenmerkend is tevens de sterke opkomst van de 
Montbani–klingen tijdens het Late Mesolithicum. Deze opmars gaat gepaard met de verdere 
afname van de schrabbers en de lichte stijging of ‘stabilisatie’ van de geretoucheerde 
(micro)klingen. Ten slotte kunnen we tevens een kleine terugschroeving zien van het aantal 
microlieten (gemiddeld 20 -40%). Tijdens het Midden–Mesolithicum lag het aandeel van de 
microlieten hoog, zelfs op basiskampen, als gevolg van de sterke fragmentatie van deze 
werktuigen. Tijdens het Late Mesolithicum ligt de frequentie van de microlieten perfect in de 
lijn van het Vroege Mesolithicum.  
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Brecht -M1           5,26                2,63          36,84            55,26    
Brecht -M2       12,75          13,93            2,36            0,47          10,63            9,80            0,94          49,11    
Brecht -TH         6,31          11,30              27,57          26,58            28,24    
Dilsen -Dilserheide         1,92          11,54            5,77            0,38          36,54          14,23            29,62    
Oeudeghien       12,12            6,06            3,03          12,12          27,27          18,18            18,18    
Opglabeek       10,34            9,48            0,86            20,69          22,41            36,21    
Oudenaarde -Donk         21,30              50,87          11,30            16,52    
Remouchamps         6,56            6,56              0,82          32,79            4,10            4,92          40,16    
Weelde -1         7,08          12,82            0,80            23,63          12,95            28,17    
Weelde -4         7,48          13,54            0,32            0,16          23,09          16,56            0,16          19,90    
Weelde -5         8,22          14,55            0,23            19,01          14,55            0,23          24,18    

Tabel 5: Weergave van de belangrijkste types werktuigen tijdens het Laat -Mesolithicum 

 
Tijdens het Late Mesolithicum kunnen we de sites opnieuw onder een bepaalde categorie 
plaatsen (naar Crombé P. 1996, 348-349; 1998b): 
 

- Basisnederzettingen:

 

 sites behorend tot dit type: Brecht–Thomas Heyveld, Dilsen–
Dilserheide, Opglabeek–Ruiterskuil, Oudenaarde –Donk, Remouchamps –Station Leduc 
en Weelde–Paardsdrank. 
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Op basis van de hierboven vermelde ondervindingen (namelijk een sterke opkomst van de 
Montbani–klingen, vaak ten nadele van de geretoucheerde (micro)klingen) kunnen we een 
bijkomende onderverdeling voor de basisnederzettingen doorvoeren: 
 

⋅ Site met een dominantie van geretoucheerde (micro)klingen: Dilsen, 
Oudenaarde–Donk, Remouchamps–Station Leduc, Weelde–Paardsdrank. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal geretoucheerde (micro)klingen en 

Montbani–klingen: Brecht –M 2, Brecht –TH, Opglabeek –Ruiterskuil. 
 
Hoewel de basiskampen tamelijk goed onder bepaalde categorie kunnen worden geplaatst, kan 
toch getracht worden een nauwkeuriger interpretatie te bieden voor een aantal variaties: 
 
Het lage aandeel van de schrabbers te Dilsen en Oudenaarde valt mogelijk in overeenstemming 
te brengen met het verhoogde aantal geretoucheerde (micro)klingen op beide sites. Deze 
werktuigen werden namelijk ook aangewend voor vlees- en huidbewerking. Opmerkelijk is 
tevens het tamelijk hoge aantal boren te Dilsen. Deze werktuigen worden normaliter gebruikt 
om hout, gewei, been of huid te perforeren. Hieruit kunnen we mogelijk afleiden dat er in 
Dilsen een sterk accent lag op de bewerking van huiden (eventueel als tentbekleding of kledij). 
Micro wear analyse van de geretoucheerde (micro)klingen te Oudenaarde bevestigde dat deze 
werktuigen gebruikt werden voor vleesbewerking. De Montbani–klingen te Oudenaarde werden 
gebruikt voor de bewerking van beenderen. Op de site werd tevens een aanzienlijke 
hoeveelheid debitageproducten aangetroffen, wat wijst op in situ bewerking. Al deze elementen 
wijzen erop dat er een brede waaier aan activiteiten werden uitgevoerd.  
 
Het verhoogde aantal microlieten te Opglabeek en Remouchamps is tevens opmerkelijk. Te 
Opglabeek kan dit in verband worden gebracht met het hoge aantal werktuigen, als gevolg van 
een meerfasige occupatie. Bovendien is onder de microlieten een fragmentatie merkbaar (onder 
meer bij de microklingen met afgestompte boord), waardoor het percentage van deze 
werktuigen artificieel wordt verhoogd. Dit is tevens het geval te Remouchamps. In 
Remouchamps zijn daarbovenop een aantal microlieten aanwezig, die typerend zijn voor het 
Vroeg –Mesolithicum (zonhovenspitsen), wat mogelijk wijst op een verstoring. Het te beperkte 
aandeel Montbani–klingen zou ook kunnen verklaard worden door de vermenging met ouder 
materiaal, waardoor we verhoudingsgewijs een vertekend beeld krijgen van de assemblage.  
 
Het hoge percentage Montbani–klingen te Brecht–Thomas Heyveld is tevens opmerkelijk. Wat 
de precieze functie hiervan is, is niet duidelijk. In het rapport wordt geen melding gedaan van 
een eventuele fragmentatie van deze werktuiggroep, wat de hoge frequentie kan verklaren. 
Algemeen kan echter gesteld worden, dat deze werktuigen vooral worden aangewend voor 
vlees/huidbewerking en voor botbewerking. 
 
Ten slotte kan het zeer hoge percentage onbepaalde werktuigen (en fragmenten) te Weelde –
Paardsdrank gerelateerd worden aan de aanwezigheid van een haard, die een groot deel van het 
materiaal verhitte, waardoor het niet meer geïdentificeerd kan worden. De prominente 
aanwezigheid van brokstukken binnen de artefactenassemblage wees reeds hierop.  
 

- Jacht- of viskampen:
 

 sites behorend tot dit type: Brecht–Moordenaarsven 1. 

Het extreem hoge percentage Wommersomkwartsiet in Brecht–M 1 is opmerkelijk. Dergelijke 
hoge aantallen werden slechts op 1 andere Belgische, Mesolithische site aangetroffen, namelijk 
Helchteren –Sonnisse Heide 2. Een ander opmerkelijk element is de zeer sterke dominantie van 
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de trapezia onder de microlieten. Deze microlieten waren quasi uitsluitend gemaakt uit 
Wommersomkwartsiet. Op de site werden tevens een groot aantal (micro)klingen en kerfresten 
aangetroffen. Dit wijst erop, dat deze locatie werd gebruikt als jachtkamp. Dit verklaart tevens 
de lage frequenties aan geretoucheerde afslagen. Bijkomend dient vermeld te worden dat BM -1 
zich kenmerkt door een sterke dominantie van Montbani–klingen. Het ontbreken van 
schrabbers kan tevens in verband gebracht worden met de specifieke functie van BM-1, waar 
slechts een beperkt aantal levensnoodzakelijke activiteiten werden uitgevoerd.  
 

- Raw material procurement sites
 

: sites behorend tot dit type: Oeudeghien–Barbeyinfossé. 

Oeudeghien vertoont verscheidene elementen, die wijzen op een zeer specifieke functie. Ten 
eerste duidt de lage frequentie aan werktuigen er op dat de site niet als basiskamp gebruikt 
werd. Kenmerkend is tevens de grote homogeniteit en goede kwaliteit van de gebruikte silex, 
evenals de grote hoeveelheid grondstof. Daarnaast is de sterke voorbereiding van de knollen 
voor de productie van microklingen, evenals het feit dat de microklingen naar een andere 
locatie getransporteerd werden, kenmerkend voor een vuursteenverzamelkamp. Hoewel de 
onderzoekers (Crombé et all. 1993) vermelden dat de grote afstand tussen de site en de 
silexbron (ongeveer 30km) de functie als raw material procurement site onwaarschijnlijk maakt, 
is deze interpretatie naar mijn mening voorlopig het meest bevredigend. Het lage aantal niet–
geretoucheerde afslagen op de site kan ook in overeenstemming gebracht worden met het feit 
dat de focus van de activiteiten gericht was op de productie van (micro)klingen. Het hoge aantal 
stekers is tevens opmerkelijk. Wat de precieze toeschrijving hiervan is, blijft onduidelijk. 
Mogelijk wijst dit op vermenging met ouder materiaal. 
 
Ten slotte kan nog een onderverdeling gebeuren op basis van de aanwezige microlieten: 
 

⋅ Sites met een zeer sterke dominantie aan trapezia: Brecht –Moordenaarsven 1, 
Brecht–Thomas Heyveld, Dilsen, Opglabeek–Ruiterskuil, Weelde–Paardsdrank. 

 
⋅ Sites waar trapezia en microklingen met afgestompte boord evenredig aanwezig 

zijn: Brecht–Moordenaarsven 2, Oeudeghien–Barbeyinfossé, Oudenaarde–
Donk, Remouchamps –Station Leduc. 

 
⋅ Sites met een dominantie van microklingen met afgestompte boord: Brecht–

Moordenaarsvan 2. 
 
Zoals uit bovenstaande onderverdeling kan worden afgeleid worden tijdens het Late 
Mesolithicum 5 sites gekenmerkt door een sterk overgewicht aan trapezia. Op de overige 
vindplaatsen komen de trapezia en microklingen met afgestompte boord ongeveer evenredig 
voor. Te Brecht –Moordenaarsven 2 zien we zelfs een dominantie van deze laatste groep. Dit 
kan echter gemakkelijk verklaard worden door de vermenging op de site. 
 

 
Belangrijke opmerking:  

Zoals eerder vermeld, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat Brecht–
Moordenaarsven 2 een palimpsestsituatie vormt (met een vroege en late Mesolithische fase). 
Wanneer men de vroege en late component scheidt, dan wordt volgend beeld van de 
werktuigensamenstelling verkregen (Vermeersch P.M., Lauwers R. & Gendel P. 1992, 55-67): 
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Figuur 6: Weergave van de werktuigen op de vroege en late site van B -M2 

 
Uit bovenstaande grafiek kunnen we afleiden, dat er enkele verschillen merkbaar zijn in de 
algemene werktuigensamenstelling. Ten eerste vormen de microlieten een veel belangrijker 
categorie binnen de vroege (55%) dan binnen de late (29%) component. Ten tweede is er onder 
de verdeling van de schrabbers (18% en 7%) en de geretoucheerde (micro)klingen (5% en 22%) 
een opmerkelijk verschil waarneembaar. Ten slotte kan men vanaf het Late Mesolithicum een 
duidelijke aanwezigheid vaststellen van Montbani –klingen, evenals een grotere hoeveelheid 
geretoucheerde microklingen. Door deze onderverdeling sluit de assemblage veel beter aan bij 
de overige Laat –Mesolithische sites. 
 
Er is echter ook binnen de verdeling van de microlieten een groot onderscheid waarneembaar, 
wanneer men de vroege en late component apart analyseert: 
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Figuur 7: Weergave van de microlieten op de vroege en late site van B -M2 
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Wanneer men de 2 fases apart bekijkt dan zien we dat de verdeling van de microlieten veel 
beter overeenstemt met de archeologische realiteit. Binnen de vroege fase is een duidelijke 
overheersing waarneembaar van de microklingen met afgestompte boord, gevolgd door de 
spitsen met niet –geretoucheerde basis. De vroege B –M2 fase kan evenwel moeilijk binnen een 
bepaalde groep geplaatst worden. De dominantie van microklingen met afgestompte boord is 
namelijk kenmerkend voor het Midden –Mesolithicum (voornamelijk de groep van Sonnisse 
Heide), maar hierin past de vroege component niet volledig (onder meer door de tamelijk grote 
aanwezigheid van spitsen met niet –geretoucheerde basis). De beste parallellen zijn te vinden 
met de “Groep van Neerharen” (Crombé P. 1999), hoewel deze groep normaliter sterk 
gedomineerd wordt door spitsen met niet –geretoucheerde basis. Binnen de late component 
overheersen de trapezia, gevolgd door de microlieten met vlakke retouches. Deze fase is 
gemakkelijker te plaatsen, meer bepaald binnen de “Groep van Paardsdrank” (Crombé P. 1999). 
 
Uit deze korte analyse blijkt hoe sterk de vermenging van een site en dus van het materiaal de 
typologische bevindingen kan verstoren. Hoewel deze onderverdeling tussen een vroege en late 
fase puur artificieel is, weerspiegelt de verdeling (naar mijn mening) veel beter de 
archeologische realiteit, niettegenstaande er door de onderverdeling waarschijnlijk een aantal 
zaken enigszins vertekend67

 
 zijn. 

 

2.4 Besluit 
 
We kunnen concluderen dat zowel binnen de algemene artefactensamenstelling, als binnen de 
werktuigensamenstelling een duidelijke variabiliteit waarneembaar is tussen de diverse 
periodes. Dit kan in vele gevallen gekoppeld worden aan een chronologische evolutie, waarbij 
bepaalde types werktuigen (en vooral microlieten) verdwijnen en vervangen worden door 
nieuwe, ‘meer efficiënte’ varianten. Er is dus een ware technologische evolutie vast te stellen, 
waarbij de prehistorische mens optimaal leerde om te gaan met een de beschikbare hoeveelheid 
materiaal. Dit zien we onder meer in de toenemende microlithisatie. We denken hierbij in de 
eerste plaats aan de trapezia. Er zijn echter ook binnen dezelfde periode duidelijke variaties 
merkbaar tussen diverse sites en binnen de concentraties van dezelfde site. Voor deze 
verschillen dient vaak een functionele oorzaak gezocht te worden. Zoals we hierboven hebben 
gezien, kunnen de vindplaatsen naar gelang hun werktuigensamenstelling onderverdeeld 
worden in diverse types nederzettingen. Deze nederzettingen kenmerken zich allemaal door een 
specifieke functie of activiteit en vertonen (ongeveer) dezelfde werktuigtypes. De variabiliteit is 
echter nog afhankelijk van andere factoren. In hoofdstuk II hebben we kunnen vaststellen, dat 
naast de soort activiteiten, ook de duur van de occupatie, het seizoen en de locatie van de site 
een cruciale rol spelen. We zullen, in wat volgt, trachten te achterhalen indien de invloed van 
deze elementen daadwerkelijk kan herkend worden. Bovendien zullen we proberen een beeld te 
geven van hoe het nederzettingsysteem en –patroon er kan hebben uitgezien. 
 
Uit bovenstaande analyse blijkt duidelijk, dat de ligging of locatie van de vindplaats

                                                 
67 De zeer hoge frequenties aan microklingen met afgestompte boord past niet echt in wat we gewoon zijn voor een 
vroege fase en mogelijk dient een deel van deze microklingen tevens aan de late fase te worden toegeschreven. 

 een 
cruciale rol speelt in de variabiliteit binnen de lithische assemblage. Het feit, dat basiskampen 
preferentieel gelegen waren in de nabijheid van onder meer grondstoffen, water en brandstof 
(Kelly 1995) om zo maximaal gebruik te kunnen maken van diverse elementen, is in 
overeenstemming met de archeologische gegevens. We zien namelijk, dat een zeer groot aantal 
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residentiële nederzettingen zich in de nabijheid van waterbronnen bevond (rivieren, beken). 
Mellars (1976) stelde tevens vast, dat basisnederzettingen preferentieel gelegen zijn in lagere 
gebieden, terwijl jachtkampen zich eerder op hoger gelegen locaties bevinden. Dit kan echter 
niet bevestigd worden voor de Mesolithische vindplaatsen in België. We zien namelijk, dat het 
vermoedelijke jachtkamp in Verrebroek –Dok (CVII) zich in een depressie bevindt. Helchteren 
–Sonnisse Heide 2 en Brecht –Moordenaarsven 1 bevinden zich wel op een verhoogde locatie, 
meer bepaald op een duin. Dergelijke posities werden echter ook door basisnederzettingen 
ingenomen, waardoor we de topografische locatie niet kunnen aanvaarden als een parameter 
voor een bepaald type nederzettingen. De stelling, dat de ligging van de vindplaats nabij 
grondstoffen een invloed kan hebben op de samenstelling van de assemblage is wel 
gerechtvaardigd. Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond door vindplaatsen, zoals Ursel en 
Oostwinkel, die dankzij hun ligging nabij silexbronnen gekenmerkt worden door een verhoogd 
aantal kernen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brenn Hag, die een ‘nefaste’ ligging heeft ten 
opzichte van grondstoffen, waardoor de kernen moeten worden opgebruikt. Een ander 
voorbeeld van een specifieke locatie, die invloed heeft op de variabiliteit en zelfs de functie van 
de site is Opgrimbie. De zeer gunstige ligging zorgt ervoor dat de site voor een heel specifieke 
functie wordt gebruikt, wat de samenstelling van de assemblage in grote mate beïnvloedt. 
 
Daarbovenop is ook de duur van de occupatie

Zoals we in hoofdstuk II reeds hebben aangehaald, zou ook het ruimtelijk verspreidingpatroon 
van de vindplaatsen, meer bepaald de mate van clustering informatie kunnen geven over de 
duur van de bewoning. Daar we in deze scriptie niet over dergelijke gegevens beschikken, 
kunnen we deze vaststelling niet bevestigen.  

 doorslaggevend. We stellen namelijk vaak vast, 
dat kortstondig bewoonde locaties meestal gekenmerkt worden door een beperkter en minder 
gevarieerd aantal vondsten. Een voorbeeld hiervan vinden we in Abri du Pape, een grotsite, die 
(volgens de opgravers) gekenmerkt wordt door kortstondige occupaties. Dit reflecteert zich in 
het lage percentage en de beperkte variabiliteit van de werktuigen. Dit aspect kan bovendien 
gekoppeld worden met de omvang van de site en de mate van hergebruik. Onder de 
nederzettingen kan men 2 groepen herkennen, namelijk vindplaatsen die slechts 1 maal werden 
bewoond (en dus slechts 1 concentratie vertonen) en vindplaatsen, die meerdere malen werden 
bezocht (en dus minimaal 2 concentraties hebben). Dit hergebruik is volgens Binford (1983a) 
en Newell (Houtsma et all. 1996) het grootst onder de residentiële vindplaatsen. Bovendien 
betreft het meestal een cyclisch hergebruik (namelijk het opnieuw bewonen van een site in 
hetzelfde seizoen en voor dezelfde functie) waardoor we geen opmerkelijk verschil zien in het 
type lithisch materiaal, dat wordt geproduceerd. Het feit, dat een site meerdere malen werd 
hergebruikt, heeft wel een grote invloed op de hoeveelheid materiaal. Een voorbeeld hiervan 
vinden we onder meer terug te Opglabeek en Brecht–Thomas Heyveld. Beide vindplaatsen 
werden meermaals gebruikt als basiskamp en vertonen hierdoor een verhoogde frequentie aan 
werktuigen. Basiskampen, die slechts 1 maal werden bewoond vertonen meestal een lager 
percentage aan werktuigen (hoewel nog andere elementen hier een invloed op kunnen hebben, 
bv. sterke verstoring van de site of fragmentatie van het materiaal). Wanneer we echter de 
basiskampen analyseren, dan zien we dat de meeste residentiële sites gekenmerkt worden door 
een grote mate van hergebruik. Bij de jachtkampen is dit minder zichtbaar.  

Ten slotte hebben we dankzij de etnografische bronnen enige informatie omtrent de duur van de 
occupatie. Volgens Newell (Houtsma P. et all. 1996) kenmerken de kleine vindplaatsen binnen 
MRS 1 zich door een zeer korte occupatie (amper 1 tot maximaal 1,5 dagen). De middelgrote 
vindplaatsen (2 tot 31 dagen) en grote aggregatiekampen (3 tot 28 dagen) worden iets langer 
bewoond. Uit deze gegevens kunnen we afleiden, dat kortstondig bewoonde occupaties 
inderdaad kunnen verbonden worden met de kleinste sites, terwijl iets grotere sites meestal 
langer werden bewoond. De kleinste basiskampen kenmerken zich bovendien door een beperkte 
structurele uitbouw en specifieke functie. 
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Ten slotte is ook het seizoen

 

, waarin de occupatie plaatsvond cruciaal. Volgens Newell 
(Houtsma P. et all. 1996) kenmerken de kleinste sites binnen MRS 1 zich door een bewoning in 
de herfst en lente. Middelgrote vindplaatsen, zoals de meeste basiskampen die in de analyse 
werden besproken, worden daarentegen in de winter bewoond. Aggregatiekampen ten slotte 
worden gekenmerkt door een bewoning tijdens de zomer. Hoewel het seizoen dus een 
doorslaggevende factor is, kan men dit aspect vaak (door gebrekkige organische conservering) 
moeilijk onderzoeken. De aanwezigheid van hazelnootschelpen zou wel een indicatie kunnen 
geven van een bewoning tijdens een bepaald seizoen (late zomer/herfst), maar gezien de 
mogelijkheid om deze vruchten te bewaren (ook tijdens de winter), biedt dit geen zekerheden. 

Ten slotte blijkt uit de analyse van de intersite en intrasite variabiliteit inderdaad, dat de 
vindplaatsen vooral sterk beïnvloed worden door de soort activiteiten

Bovendien hebben we kunnen vaststellen, dat zich op een totaal van 23 vindplaatsen 17 
basisnederzettingen bevonden. Dit is duidelijk in tegenspraak met de etnografische bevindingen 
(Binford 1983a), die aantonen dat binnen jagers–verzamelaargemeenschappen veel meer niet–
residentiële nederzettingen aanwezig zijn dan residentiële sites. Deze anomalie is waarschijnlijk 
het gevolg van de beperkte archeologische zichtbaarheid van de meeste niet–residentiële 
vindplaatsen, die vaak voor een groot deel uit organisch materiaal bestaan. 

, die worden uitgevoerd. 
Op basis hiervan kunnen we tijdens het Mesolithicum diverse types nederzettingen 
onderkennen. Hoewel de etnografische bronnen (Binford 1983a, 1983b; Houtsma et all. 1996; 
Newell et all. 1996) een zeer gevarieerd aantal nederzettingen onderscheiden, is deze diversiteit 
in de assemblage moeilijk herkenbaar. In de meeste gevallen kunnen we slechts 2 types sites 
onderscheiden, namelijk basiskampen en jachtkampen, waarbij de eerste groep zich kenmerkt 
door een sterke variabiliteit onder de gemene werktuigen. Jachtkampen vertonen een veel 
beperktere variatie en worden voornamelijk gekenmerkt door de zeer grote hoeveelheden 
microlieten. Bovendien zijn de basiskampen, als gevolg van een grote locational redundancy en 
langduriger bewoning, vaak groter en structureel beter uitgebouwd dan de jachtkampen. 
Hoewel we binnen het sitebestand tevens een aantal andere types nederzettingen hebben 
onderkend (roasting place, vuursteenverzamelkamp), is dit eerder uitzonderlijk.  

Ten slotte kan opgemerkt worden, dat hoewel de basiskampen zich over het algemeen 
kenmerken door een brede waaier aan activiteiten, er op de meeste sites toch een accent wordt 
gelegd op een specifieke activiteit. Dit uit zich duidelijk onder de gemene werktuigen. Uit de 
analyse weten we, dat de focus zich kan bevinden op vlees/huidbewerking, bewerking van 
plantaardig materiaal, bewerking van bot, hout en/of gewei of ten slotte op het debiteren. Uit 
micro wear onderzoek is gebleken, dat hiervoor een hele resem werktuigen werden gebruikt. Er 
is echter meestal een voorkeur tussen een bepaalde activiteit en een specifiek werktuigtype. Op 
basis van deze vaststellingen kunnen we trachten een beeld te scheppen van hoe het 
nederzettingsysteem tijdens het Mesolithicum er kan uitgezien hebben: 
 
Tijdens het Vroege Mesolithicum kan men op basis van de lithische samenstelling van de 
vindplaatsen 4 nederzettingstypes onderscheiden, namelijk basiskampen, jachtkampen, een 
roasting place en een vuursteenverzamelkamp. Op basis van de dominante aanwezigheid van 
een bepaald type gemene werktuigen kunnen we de basiskampen verder onderverdelen, naar 
gelang hun ‘functionele specialisatie’: 
 
Een eerste type basiskampen, dat opvalt, zijn de vindplaatsen met een sterke aanwezigheid van 
schrabbers en/of stekers. Volgens Mellars (1976) wijst de aanwezigheid van schrabbers op een 
bewoning tijdens de winter (en/of late herfst). De aanwezigheid van stekers is ook kenmerkend 
voor een bewoning tijdens de late herfst en/of winter, daar het bewerken van het gewei het best 
gedurende deze periode gebeurde (de kwaliteit van gewei was dan het best). Deze 
winterbewoning vindt overigens preferentieel plaats in lager gelegen gebieden, namelijk 
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valleien of dalen. Bovendien zijn de winteroccupaties tamelijk groot. Dit wordt enigszins 
bevestigd door de etnografische gegevens (Houtsma et all. 1996). Binnen MRS 1 
exploitatiesystemen worden de rang 2 of middelgrote sites namelijk bewoond tijdens de winter. 
Deze rang 2 nederzettingen vormen in feite de meest stabiele vindplaatsen, van waaruit de rest 
van de cyclus wordt georganiseerd, en worden gedurende 2 tot 31 dagen bewoond. Deze 
kampen worden bovendien gebruikt om de jacht op het wild te organiseren. Dit zou alleszins 
het grote aantal schrabbers verklaren (namelijk voor het verwerken van de prooi, die werd 
meegebracht naar het basiskamp vanuit een nabijgelegen kill site). De aanwezigheid van stekers 
past tevens in dit beeld. In combinatie met een groot aantal microlieten duidt de aanwezigheid 
van stekers bovendien op het vervaardigen van benen of houten pijlpunten om microlieten in te 
zetten. Deze pijlpunten kunnen waarschijnlijk als ‘personal gear’ of curated tools (Binford 
1983a) omschreven worden, die op de basiskampen werden vervaardigd om gebruikt te worden 
tijdens de jachtexpedities. Daar deze vindplaatsen een tamelijk hoge graad van locational 
redundancy vertonen, kan men op dergelijke sites veel curated werktuigen verwachten. 
 
Andere sites kenmerken zich door de aanwezigheid van (geretoucheerde) debitageproducten. 
Deze werktuigen werden bij voorkeur gebruikt voor de bewerking van plantaardig materiaal. 
Dergelijke activiteit gebeurde vermoedelijk niet in de winter (de beschikbare plantaardige 
bronnen zijn dan beperkt), maar tijdens de warmere periodes van het jaar. Deze vindplaatsen 
kunnen daarom het best verbonden worden met de kleine sites of rang 3 vindplaatsen (Houtsma 
et all. 1996). Dergelijke vindplaatsen werden voornamelijk bewoond tijdens de lente en/of 
herfst, meestal slechts gedurende een zeer beperkte periode. Een bewoning tijdens de late lente 
(wanneer nieuw plantaardig materiaal beschikbaar is) of tijdens de vroege herfst (wanneer veel 
bessen en andere planten geoogst worden) is plausibel. De (geretoucheerde) debitageproducten 
werden in sommige gevallen echter ook aangewend als mes, waardoor de vondst van dergelijke 
types werktuigen niet automatisch kan gekoppeld worden met plantbewerking. We kunnen 
evenwel stellen, dat de kleinere vindplaatsen met een hoog aantal (niet) geretoucheerde 
debitageproducten vermoedelijk sites vertegenwoordigen, waar plantbewerking een belangrijke 
activiteit vormde, terwijl grotere vindplaatsen met dergelijk type werktuigen eerder wijzen op 
een bewoning tijdens de late herfst/winter en met een accent op bewerking van vlees of huid. 
De kleinere sites worden bovendien gekenmerkt door een beperkte structurele uitbouw, terwijl 
de middelgrote vindplaatsen een meer uitgewerkte sitestructuur vertonen. Gezien de beperkte 
gegevens omtrent de ruimtelijke organisatie en omvang van de sites, kunnen we hier niet 
diepgaand op ingaan. De vondst van hazelnootschelpen (Mellars 1976; Price 1975) zou 
bijkomende informatie kunnen geven omtrent het seizoen van occupatie, maar zoals reeds werd 
aangehaald, biedt dit geen garantie van een bewoning in een bepaald seizoen. 
 
Een uitzonderlijk voorbeeld is van een site, waar een hoog aantal geretoucheerde microklingen 
werd gevonden, is de grotsite Abri du Pape. Deze vindplaats wordt gekenmerkt door zeer 
kortstondige opeenvolgende occupaties. Uit etnografische bronnen (Binford 1983a, 327) weten 
we, dat grotten niet tijdens de koude periodes (te kil, vochtig) van het jaar, maar wel tijdens de 
warmere periodes werden bewoond. Bovendien vermeldt Binford, dat grotsites niet als 
residentieel kamp werden gebruikt, maar wel als jachtkamp of transit kamp (voor families, die 
van het ene basiskamp naar het andere trekken). Abri du Pape zou dus mogelijk geen basiskamp 
geweest zijn, maar een transit kamp, dat gezien zijn gunstige locatie en natuurlijke bescherming 
meerdere malen werd bewoond. Dit zou mogelijk het zeer beperkte aantal werktuigen en andere 
vondsten op de site verklaren. Een hoge graad van locational redundancy is trouwens 
kenmerkend voor een grotsite (Binford 1983a, 327). Bovendien kan het hoge aantal kernen 
verklaard worden door het feit, dat men tijdens het verblijf in de grot aandacht besteedde aan 
debitage–activiteiten. Binford (1983a) heeft al gewezen op het feit, dat het verzamelen van 
grondstoffen (silex) gebeurde binnen een embedded procurement. Tijdens het verblijf in de grot 
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‘profiteerde’ een aantal leden van de groep er misschien van om silex in te zamelen, die 
vervolgens bewerkt werd op de site. Arts (Arts et all. 1981) vermeldt tevens, dat het verzamelen 
van grondstoffen gebeurde vanaf de lente tot aan de herfst, tijdens de migratie binnen de 
jaarcyclus. Dit komt overeen met het seizoen waarin Abri du Pape vermoedelijk werd bewoond.  
 
Ten slotte kan men tijdens het Vroege Mesolithicum nog 2 jachtkampen en 1 raw material 
procurement site herkennen. Deze vindplaatsen vertonen een beperkte structurele uitbouw en 
een duidelijke voorkeur voor een bepaald werktuigtype, in tegenstelling tot de basiskampen. In 
ons sitebestand kunnen we echter geen aggregatiekamp onderscheiden. Dit is vermoedelijk het 
gevolg van het beperkte oppervlak waarop de meeste opgravingen worden uitgevoerd. 
Etnografische bronnen (Houtsma et all. 1996) hebben aangetoond, dat sommige 
aggregatiekampen enorme afmetingen kunnen aannemen van enkele hectares groot. Vermits de 
meeste opgravingen op een veel beperktere schaal worden uitgevoerd, is de kans miniem dat 
men dergelijk type nederzetting zal herkennen.  
 
Hoewel we ongetwijfeld slechts een heel beperkt aantal nederzettingstypes daadwerkelijk 
hebben kunnen herkennen en de opgegraven sites vermoedelijk slechts een fractie 
vertegenwoordigen van het oorspronkelijke aantal vindplaatsen kunnen we toch enkele 
conclusies trekken: 
 
Tijdens het Vroege Mesolithicum kunnen we verschillende nederzettingtypes onderscheiden. 
Op basis van het aanwezige materiaal onderkennen we 2 belangrijke types basiskampen, 
namelijk middelgrote winterkampen (gebruikt voor de bewerking van dierlijk materiaal) en 
kleine kampen bewoond in de late lente of vroege herfst (gebruikt voor het verwerken van 
plantaardig materiaal). Daarnaast kunnen we nog 2 jachtkampen, 1 vuursteenverzamelkamp en 
mogelijk 1 transit kamp onderscheiden. In tegenstelling tot Arts (Arts N. et all. 1981) kunnen 
wij (op basis van de geografische verdeling van de sites) op het eerste zicht geen duidelijk 
mobiliteitspatroon vaststellen, gaande van noord naar zuid. Mogelijk was er door de sterk 
verbeterde weersomstandigheden vanaf het Holoceen geen nood meer om naar warmere, meer 
zuidelijk gelegen gebieden te trekken tijdens de winter? De temperatuursverschillen tussen de 
noordelijke delen van het land en de meer zuidelijke regionen zullen waarschijnlijk minimaal 
geweest zijn. 
 
Tijdens het Midden–Mesolithicum kan men ook diverse types nederzettingen onderscheiden, 
namelijk 3 basiskampen en 1 jachtkamp. Het beperkte aantal sites beperkt echter een diepgaand 
onderzoek. Desalniettemin kunnen we stellen, dat er geen al te sterke verschillen zichtbaar zijn 
met de voorgaande periode. De sterke daling van de schrabbers op de diverse sites weerspiegelt 
vermoedelijk geen shift in de activiteiten, maar wel een evolutie waarbij de geretoucheerde 
microklingen de functie van de schrabbers overnemen. 
We kunnen gedurende deze periode vermoedelijk dezelfde functionele opdeling herkennen als 
tijdens het Vroege Mesolithicum, met een aantal middelgrote winterkampen (met een duidelijke 
aanwezigheid van schrabbers en/of geretoucheerde microklingen) en kleinere kampen voor de 
bewerking van plantaardig materiaal, bewoond tijdens de late lente of vroege herfst (met een 
groot aantal geretoucheerde microklingen). 
 
Ten slotte zien we tijdens het Late Mesolithicum ook een (chronologische) evolutie, waarbij de 
schrabbers steeds meer vervangen worden door geretoucheerde microklingen en waarbij de 
Montbani –klingen een duidelijke opmars kennen en in vele gevallen vermoedelijk de functie 
van de stekers (als botverwerkend werktuig) overnemen. In tegenstelling tot Verhart (Verhart L. 
2000) menen wij te mogen stellen, dat er tijdens het Late Mesolithicum wel nog specifieke 
jachtkampen en andere special purpose sites (onder meer een vuursteenverzamelkamp) 
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aanwezig zijn. Evenals tijdens voorgaande periodes is de samenstelling van deze nederzettingen 
in grootte mate bepaald door de soort activiteiten, ligging, duur en seizoen van bewoning. Op 
basis van deze gegevens merken we geen verschil op met het nederzettingsysteem tijdens het 
Vroege Mesolithicum. 
 
Hoewel volgens Binford (Binford 1983a) nog andere aspecten informatie kunnen verschaffen in 
verband met de formatieprocessen en dus variatie op de site, namelijk de technologische 
organisatie, manier waarop het materiaal wordt verwijderd en sociale organisatie, zijn de 
beschikbare gegevens hieromtrent te beperkt. Bijkomende informatie in verband met micro 
wear, refitting en met betrekking tot de omvang, ruimtelijke organisatie en structurele aspecten 
per vindplaats zou nodig zijn om deze veronderstellingen te verduidelijken en te staven. 
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3 ANALYSE VAN DE OPPERVLAKTESITES 
 
3.1 Vroeg -Mesolithicum 

3.1.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling (bijlage, p. 136-137) 

3.1.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Een element dat onmiddellijk opvalt binnen de assemblage, is het hoge percentage aan kernen 
te Ursel–Wagenmakersbeek. Het aantal kernen binnen de 3 eenheden schommelt tussen 16% en 
22% (gemiddeld 18% over de 3 concentraties) en ligt duidelijk hoger dan bij de overige 
oppervlaktesites, waar het percentage gemiddeld tussen de 2% en 6% schommelt. Wat het 
verfrissingmateriaal betreft, zijn geen al te grote verschillen merkbaar. Het percentage ligt 
meestal tussen 1% en 3%. Te Daknam en Sinaai–Eindeken ligt dit aandeel iets lager 
(respectievelijk 0,54% en 0,41%). Wachtebeke–Overslagdijk vertoont daarentegen een iets 
hoger percentage (3,55%), maar ook hier blijft het aandeel beperkt. 

3.1.1.2 Afslagproducten 
 
Binnen de categorie van de afslagen is ook een duidelijke diversiteit merkbaar tussen de 
verschillende sites. De hoogste percentages afslagen zijn waarneembaar te Daknam–Bormte 
(72,24%) en Sinaai–Eindeken (73,46%). Op de andere sites ligt het percentage gemiddeld 
tussen 40% en 58%. Lembeke–Singel bevindt zich enigszins tussenin (63%).  
De (micro)klingen vertonen, evenals de afslagen en kernen, een aantal duidelijk pieken. Dit is 
onder meer het geval te Sint–Kruis–Winkelwarande (31,66%) en vooral te Wachtebeke (40%), 
waar hun aandeel boven het gemiddelde ligt. Lembeke–Singel en Sinaai–Einde vertonen tevens 
een tamelijk hoog aantal (micro)klingen. Ursel valt opnieuw op binnen de assemblage, ditmaal 
door het lage aantal (micro)klingen (< 5%).  

3.1.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Het aandeel van de brokstukken bevindt zich meestal rond 1%. Er zijn echter een aantal zeer 
hoge pieken merkbaar te Lovendegem (38,84%) en Ursel (30%). Op andere sites, onder andere 
Sinaai–Eindeken, Sint–Kruis–Winkelwarande, Wachtebeke–Overslagdijk, Lembeke–Singel en 
Sinaai–Einde ontbreken brokstukken volledig. Mendonk bevindt zich enigszins tussen de twee 
extremen met een percentage van 11,90%. Kloppers zijn over het algemeen beperkt aanwezig 
(minder dan 1%) en ontbreken op diverse sites. Ook de stekerafslagen en kerfresten zijn slechts 
matig vertegenwoordigd. Hun aandeel overschrijdt nooit de 1%. 

3.1.1.4 Werktuigen 
 
Ten slotte kan men onder de werktuigen ook geen noemenswaardige verschillen opmerken. Het 
werktuigenpercentage schommelt meestal tussen 4% en 8%. Te Mendonk ligt dit percentage 
hoger (12,95%). Te Ursel 2 en 3 ligt het percentage eerder aan de lage kant (respectievelijk 
2,85% en 3,41%). Indien men echter de 3 eenheden samen bekijkt, dan ligt het aandeel van de 
werktuigen goed binnen het gemiddelde (4,62%).  
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3.1.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Over het algemeen zijn er geen grote variaties zichtbaar binnen het artefactenbestand: kernen en 
verfrissingproducten zijn meestal slechts gering aanwezig. We kunnen evenwel een lichte 
‘stijging’ opmerken in vergelijking met de opgegraven sites. Afslagen zijn wel belangrijk 
binnen het artefactenbestand en hun aandeel ligt in dezelfde lijn als op de Vroeg–Mesolithische 
opgegraven vindplaatsen (40 -60%). Hoewel (micro)klingen op de oppervlaktesites belangrijk 
zijn, ligt hun frequentie iets lager dan bij de opgegraven vindplaatsen (10 -15/20%). Ten slotte 
is er onder de verdeling van de werktuigen geen groot verschil merkbaar. Hun aandeel 
schommelt meestal tussen 4% en 8% en ligt in dezelfde lijn als op de opgegraven sites. 
 
Het feit we voor de oppervlaktesites slechts over weinig informatie beschikken, onder meer in 
verband met aanwezige structuren en verstoringen, bemoeilijkt enigszins de analyse. Hoewel 
enkele conclusies kunnen getrokken worden, kunnen ze vaak niet rechtstreeks gekoppeld 
worden aan gegevens over de site. Desondanks kan men enkele interpretaties voorleggen: 
 
Een element dat duidelijk opvalt binnen de artefactensamenstelling is de zeer hoge frequentie 
aan kernen te Ursel–Wagenmakersbeek. Dit kan verklaard worden door het feit dat Ursel de 
enige locatie is, die gelegen is in een vuursteenrijk gebied, meer bepaald in het Meetjesland. De 
andere sites bevinden zich allemaal in de nabijheid van de Moerbeekvaart, een locatie die 
slechts weinig lithisch materiaal opleverde. De frequentie aan (micro)klingen ligt daarentegen 
op alle drie de eenheden sterk onder het gemiddelde. Mogelijk kan dit verklaard worden door 
het feit dat de focus van de site gericht was op de productie van schrabbers, meer bepaald 
afslagschrabbers. Opmerkelijk is tevens het tamelijk lage percentage aan werktuigen binnen 
Ursel -2 en 3. Wanneer men echter de site als een geheel beschouwt, dan ligt het aandeel van de 
werktuigen goed binnen het gemiddelde. Het feit dat bepaalde types artefacten sterker aanwezig 
zijn in bepaalde eenheden, wijst er mogelijk op dat elke locatie voor een specifieke functie of 
taak gebruikt werd. Ten slotte kan het extreem hoge percentage brokstukken vermoedelijk in 
verband gebracht worden met de aanwezigheid van een haard, die zorgde voor het verbrokkelen 
van de grote hoeveelheid lithisch materiaal. De grote hoeveelheid brokstukken te Lovendegem 
kan mogelijk op de zelfde manier verklaard worden.  
 
Verder kan het lagere percentage kernen te Wachtebeke gemakkelijk gekoppeld worden aan het 
hogere aandeel van de verfrissingproducten, waarbij de kernen (gezien de afstand tot een 
silexbron) zoveel als mogelijk werden ‘opgebruikt’. 
 
De hoge percentages afslagen te Daknam en Sinaai–Eindeken zijn opmerkelijk. Dit kan in vele 
gevallen gekoppeld worden aan de samenstelling van de werktuigen. Op beide vindplaatsen 
vormen de (afslag)schrabbers en de geretoucheerde afslagen namelijk een aanzienlijk deel van 
het werktuigenbestand (50%). Bovendien was de focus van de sites niet georiënteerd op de 
productie van microlieten, waardoor men geen (micro)klingen hoefde te produceren. Rozoy 
(Rozoy J.-G. 1997a, 486-492) beweert namelijk, dat de prehistorische mens geneigd was om 
eenvoudig te debiteren. Hierbij gebruikte hij elk debitageproduct om werktuigen te vormen. 
Enkel wanneer er een specifieke nood was aan microlieten (of geretoucheerde microklingen) 
concentreerde de debitage zich specifiek op de productie van microklingen. 
 
Het aandeel van de (micro)klingen ligt op een aantal sites tamelijk hoog. Dit is onder meer het 
geval te Sint –Kruis –Winkelwarande. Dit kan rechtstreeks gekoppeld worden aan het belang 
van de microlieten. Dit is tevens het geval te Lembeke en Sinaai–Einde. Te Lembeke gaat dit 
bovendien gepaard met een hoog percentage afslagen en kernen, wat erop wijst dat de debitage 
vermoedelijk een belangrijke activiteit vormde op de site. 
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Ten slotte kan het tamelijk hoge aantal werktuigen (en kernen) op sommige oppervlaktesites 
verklaard worden aan de hand van de inzameltechniek, waarbij men vooral de grote stukken 
lithisch materiaal verzamelde, waardoor we een vertekend beeld van de assemblage krijgen. 
Evenals bij de opgegraven sites is het zeer hoge aantal werktuigen op een aantal sites (bv. 
Mendonk) mogelijk ook het gevolg van een frequent hergebruik van dezelfde locatie. 
 

3.1.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling (bijlage, p. 138-140) 

3.1.3.1 Schrabbers 
 
De schrabbers vormen een belangrijke werktuigencategorie op de diverse Vroeg –Mesolithische 
oppervlaktesites. Hun aandeel varieert meestal tussen 20% en 45%. Te Ursel ligt dit percentage 
echter ver boven het gemiddelde. In alle drie de sites ligt het aandeel van de schrabbers boven 
de 50%. Te Ursel 1 loopt dit zelfs op tot bijna 79%. Wachtebeke–Overslagdijk (6,52%) 
kenmerkt zich daarentegen door een heel beperkt aantal schrabbers, ten voordele van de stekers. 
Mendonk en Sint–Kruis–Winkelwarande bevinden zich tussen de extremen. 

3.1.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen  
 
Onder de geretoucheerde afslagen is ook een grote diversiteit merkbaar. Deze werktuigen 
domineren vooral te Daknam (33,33%), Mendonk (29,15%) en Sinaai–Einde (21,43%). Te 
Lembeke–Singel ontbreken ze. Op de overige sites ligt hun aandeel meestal tussen 4% en 10%.  
De geretoucheerde (micro)klingen zijn vooral te Sint–Kruis–Winkelwarande (25%), Ursel–2 
(21,74%) en Wachtebeke (21,74%) sterk aanwezig. Hun aandeel loopt er op tot meer dan 20%. 
Op de andere sites ligt dit percentage lager, meer bepaald tussen 7% en 17%. Sinaai–Eindeken 
(6%) en Ursel -3 (5,26%) hebben een iets lager percentage, maar vooral Ursel –1 (1,64%) valt 
op door het beperkte belang van de geretoucheerde (micro)klingen. 

3.1.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Het aandeel van de bekken en boren blijft op alle sites tamelijk beperkt en schommelt meestal 
tussen 1% en 4%. Te Sinaai –Eindeken (6%) en Lembeke (7,69%) ligt dit percentage iets hoger. 
Op de andere sites, meer bepaald Lovendegem, Ursel -2 en Ursel -3, evenals Wachtebeke 
ontbreken ze. Ook wat de stekers betreft, zijn er grote onderlinge verschillen. Stekers komen op 
de meeste sites slechts gering voor. Te Ursel -2 (13,04%) ligt hun percentage iets hoger. Het 
belang van de stekers te Wachtebeke is echter opmerkelijk. Hier vormen ze de helft van de 
werktuigensamenstelling. Dit in tegenstelling tot de andere Vroeg–Mesolithische vindplaatsen, 
waar hun aandeel vaak onder de 8% ligt. Op sommige sites, zoals Daknam, Sinaai–Eindeken en 
Ursel -3 ontbreken ze. Te Ursel -1 ligt het aantal stekers ook aan de lage kant (0,82%).  

3.1.3.4 Microlieten en spitsen 
 
Spitsen met afgestompte boord komen enkel voor te Sint–Kruis–Winkelwarande (2,27%). 
Microlieten vormen overal een belangrijke categorie. Op de meeste vindplaatsen ligt hun 
aandeel tussen de 20% en 30%. Te Sint–Kruis–Winkelwarande zien we een kleine piek tot 
34,09%. Te Wachtebeke (17,39%), Daknam (16,36%) en Ursel -1 (10,66%) is het aandeel van 
de microlieten iets beperkter. Te Ursel -2 ontbreken ze. Dit kan verklaard worden door het feit 
dat de 3 eenheden van Ursel waarschijnlijk tot dezelfde site behoorden. Het feit dat microlieten 
ontbreken te Ursel -2 wijst er vermoedelijk op dat deze locatie gebruikt werd voor andere 
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activiteiten. Het hoge aandeel van de microlieten te Ursel -3 duidt (31,58%) er op dat er toch 
aandacht was voor jachtactiviteiten op de site.  
Ook binnen de samenstelling van de microlieten zijn een aantal verschillen zichtbaar:  
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis  
 

Spitsen met niet –geretoucheerde basis vormen op de meeste sites een belangrijke categorie. Te 
Lovendegem (58,82%), Wachtebeke (83,33%) en Sinaai–Einde (63,64%) valt hun aandeel 
binnen het microlietenbestand onmiddellijk op. Ook te Mendonk (36%), Sint–Kruis–
Winkelwarande (41,67%) en Lembeke (50%) spelen ze een belangrijke rol. Te Daknam 
(14,29%) en Ursel -3 (16,67%) is hun belang duidelijk beperkter. Te Ursel -1 ontbreken ze. 
 

- Tweepuntige microlieten 
 

Tweepuntige microlieten komen slechts op 2 Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites voor, meer 
bepaald te Sinaai–Eindeken (25%) en Ursel -3 (33,33%), waar ze een belangrijk deel van de 
microlithische component voor hun rekening nemen. 
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 

Microklingen met afgestompte boord zijn iets frequenter dan de tweepuntige microlieten en 
komen onder andere te Lovendegem (23,53%), Mendonk (8%), Sinaai–Eindeken (12,5%) en 
Lembeke (37,5%) voor. Hun aantal varieert sterk naargelang de site. 
 

- Driehoeken  
 

Driehoeken zijn nog frequenter en komen voor op 8 van de 10 sites. Deze werktuigen zijn te 
Sinaai–Eindeken (25%) Mendonk (32%) vooral te Ursel -1 (62,5%) sterk aanwezig. Op de 
andere sites varieert de frequentie aan driehoeken meestal tussen de 10% en 16%. 
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Microlieten met vlakke retouches komen slechts beperkt voor (< 10%). Te Daknam vormen ze 
wel een belangrijke groep en maken er meer dan ¼ van het totaal aan microlieten (28,57%) uit. 
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis vormen, in tegenstelling tot voorgaande groep, een 
belangrijke categorie. Deze werktuigen zijn vooral te Daknam (42,86%), Ursel -3 (33,33%) en 
Sint–Kruis–Winkelwarande (25%) goed vertegenwoordigd. Te Lovendegem, Mendonk, Ursel -
1 en Wachtebeke is hun aandeel iets beperkter en schommelt tussen de 6% en 18%. Op de 
overige Vroeg–Mesolithische oppervlaktesites ontbreken ze.  
 

- Trapezia 
 

Tijdens het Vroege Mesolithicum werden in enkele zeldzame gevallen trapezia aangetroffen. 
Dit was onder andere het geval te Mendonk (2%), Sinaai–Eindeken (12,5%), Sint–Kruis–
Winkelwarande (25%) en Ursel -1 (25%). Het aandeel van de trapezia te Ursel -1 en Sint–Kruis 
–Winkelwarande ligt opmerkelijk hoog voor Vroeg–Mesolithische vindplaatsen. Dit duidt erop 
dat beide vindplaatsen een sterk vermengd zijn. 
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3.1.3.5 Montbani –klingen  
 
Ten slotte werden op de Vroeg–Mesolithische oppervlaktesites sporadisch ook Montbani–
klingen aangetroffen. Deze werktuigen werden enkel teruggevonden te Sinaai–Eindeken (2%), 
Ursel -1 (0,82%) en Sint–Kruis–Winkelwarande (6,82%). Op deze laatste site ligt hun aandeel 
tamelijk hoog, wat erop wijst, dat er hier een tamelijk grote vermenging plaatsvond. 
 

3.1.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Binnen het werktuigenbestand kunnen ook variaties vastgesteld worden: schrabbers vormen op 
de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites een zeer belangrijke categorie werktuigen (20 -45%). 
Het aandeel van de schrabbers ligt echter opmerkelijk lager op de opgegraven sites (10 -25%). 
Het aandeel van de geretoucheerde afslagen en (micro)klingen ligt daarentegen goed binnen het 
gemiddelde van de opgegraven sites. Stekers zijn iets talrijker, maar hun aantal blijft ook gering 
(< 8%). Ten slotte kan opgemerkt worden dat het aandeel van de microlieten iets lager ligt dan 
op de opgegraven vindplaatsen (20 -30%). 
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Daknam -Bormte     32,73        33,33          3,64            7,27          25,45        16,36    
Lovendegem     40,35          5,26            8,77        14,04            31,58    
Mendonk     17,49        29,15          3,59          3,14        17,49            1,79        27,35    
Sinaai -Eindeken     36,00          8,00          6,00            6,00          2,00        20,00        22,00    
St -Kruis -Winkelwarande     15,91          9,09          2,27          4,55        25,00          6,82          34,09    
Ursel -W1     78,69          6,56          0,82          0,82          1,64          0,82          10,66    
Ursel -W2     56,52          4,35          13,04        21,74          
Ursel -W3     52,63        10,53              5,26            31,58    
Ursel -Totaal     72,56          6,71          0,61          2,44          4,88          0,61          11,59    
Wachtebeke       6,52          4,35          50,00        21,74            17,39    
Lembeke     46,15            7,69          7,69          7,69            30,77    
Sinaai -Einde     23,81        21,43          4,76          7,14        14,29            28,57    

Tabel 8: Weergave van de voornaamste types werktuigen op de Vroeg -Mesolithische oppervlaktesites 

 
 
Aan de hand van deze gegevens kunnen we, evenals bij de opgegraven vindplaatsen, trachten 
de sites onder te verdelen in verscheidene types (naar Crombé P. 1996, 348-349; 1998b): 
 

- Basisnederzettingen: sites behorend tot dit type: Daknam–Bormte, Lovendegem, 
Mendonk, Sinaai–Eindeken, Sint–Kruis–Winkelwarande, Ursel–Wagenmakersbeek, 
Wachtebeke –Overslagdijk, Lembeke –Singel, Sinaai –Einde. 
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Uit deze onderverdeling blijkt, dat er slechts 1 type nederzettingen kan onderkend worden. 
Binnen de opgegraven vindplaatsen was een veel sterkere variatie merkbaar in de soorten 
kampementen, die onderscheiden konden worden. Deze diversiteit is bij de oppervlaktesites 
niet zichtbaar. Mogelijk dient de methode, waarmee het materiaal ingezameld werd, 
verantwoordelijk gehouden worden voor dit gebrek aan diversificatie. Tijdens 
oppervlakteprospecties wordt namelijk vooral het ‘grotere’ materiaal ingezameld, terwijl de 
kleinere vondsten vaak over het hoofd worden gezien. Dit is tijdens opgravingen veel minder 
het geval. Mogelijk verklaart dit het verhoogde aantal schrabbers op de oppervlaktesites en het 
iets lagere percentage aan microlieten. Er is namelijk geen enkele reden om te denken dat op dit 
type vindplaatsen andere activiteiten werden uitgevoerd. Ten slotte zijn de verschillen binnen 
de artefacten- en werktuigensamenstelling mogelijk ook het gevolg van een beperktere 
bewaring van de oppervlaktevindplaatsen. 
 
Toch kunnen we trachten, zoals bij de opgegraven Vroeg–Mesolithische vindplaatsen, een 
verdere opdeling door te voeren. Aan de hand hiervan kunnen we vervolgens evalueren indien 
de oppervlaktesites dezelfde chronologische en functionele evolutie vertonen als de opgegraven 
vindplaatsen. Volgende onderverdelingen zijn mogelijk: 
 

⋅ Sites met een dominantie aan schrabbers: Daknam –Bormte, Lovendegem –Brug 
Oost, Mendonk, Sinaai–Eindeken, Sinaai –Einde, Sint–Kruis–Winkelwarande, 
Ursel–Wagenmakersbeek, Lembeke –Singel. 

 
⋅ Sites met een dominantie aan stekers: Wachtebeke –Overslagdijk. 

 
We merken op dat, de meeste vindplaatsen een dominantie aan schrabbers vertonen. In 
tegenstelling tot de opgegraven sites kan men onder de oppervlaktevindplaatsen evenwel geen 
enkele site onderscheiden waar het aandeel van de schrabbers en stekers ongeveer gelijk is.  
 
Daar deze onderverdeling slechts weinig bijkomende informatie levert omtrent de variabiliteit 
op het niveau van de vindplaatsen zelf, zullen we trachten voor een aantal sites een meer 
precieze interpretatie te bieden: 
 
De vindplaatsen Mendonk, Sint–Kruis–Winkelwarande en Wachtebeke kenmerken zich door 
een beperkt aantal schrabbers (alleszins duidelijk onder het gemiddelde). Het lagere aandeel aan 
schrabbers te Mendonk en Sint–Kruis–Winkel kan verklaard worden door het feit dat hier 
respectievelijk een verhoogd aantal geretoucheerde afslagen en (micro)klingen werden 
aangetroffen. Uit micro wear analyse is al gebleken dat deze werktuigen tevens als mes konden 
worden aangewend, waardoor kan aangenomen worden dat de vlees- en huidverwerkende 
functie van de schrabbers hierdoor werd overgenomen. Ten slotte wijst de aanwezigheid van 
een tamelijk hoog aantal Montbani–klingen en trapezia te Sint –Kruis –Winkel vermoedelijk op 
een secundaire occupatie tijdens het Late Mesolithicum, waardoor we verhoudingsgewijs een 
beeld krijgen van een beperkter aantal schrabbers.  
 
Het extreem hoge aantal stekers te Wachtebeke is tevens opmerkelijk. Dit wijst waarschijnlijk 
op een specifieke activiteit op deze site, gericht op de bewerking van been, hout of gewei. 
 
Het zeer grote aantal schrabbers te Ursel is tevens ongewoon. De schrabbers zijn vooral in de 
eerste eenheid sterk aanwezig. Ze zijn het minst goed vertegenwoordigd binnen de derde 
concentratie. Binnen deze laatste eenheid bevinden zich echter duidelijk meer microlieten dan 
op de overige concentraties. Binnen concentratie 2 ontbreken de microlieten, daar domineren 
geretoucheerde (micro)klingen. Het feit dat de drie eenheden gekenmerkt worden door de 
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sterke aanwezigheid van een bepaald type werktuigen (die vaak binnen de andere eenheden 
beperkter aanwezig zijn of ontbreken) wijst er hoogstwaarschijnlijk op, zoals hierboven reeds 
gesuggereerd, dat de drie locaties gelijktijdig en voor specifieke doeleinden werden gebruikt. 
 
Binnen de samenstelling van de microlieten kan tevens een duidelijke variabiliteit opgemerkt 
worden. Volgende onderverdeling is mogelijk: 
 

⋅ Sites met een dominantie van spitsen met niet–geretoucheerde basis: 
Lovendegem –Brug Oost, Mendonk, Sint –Kruis –Winkelwarande, Wachtebeke 
–Overslagdijk, Lembeke –Singel, Sinaai –Einde. 

 
⋅ Sites met een dominantie van tweepuntige microlieten: Ursel –W3. 

 
⋅ Sites met een dominantie van driehoeken: Ursel –W1. 

 
Er dient opgemerkt te worden dat te Ursel –W3 spitsen met geretoucheerde basis in gelijke 
aantallen voorkomen als de tweepuntige microlieten. Bovendien is te Sinaai–Eindeken het 
aandeel van spitsen met niet–geretoucheerde basis, tweepuntige microlieten en driehoeken 
gelijk. Uit deze onderverdeling kunnen we besluiten dat sites met spitsen met niet–
geretoucheerde basis domineren. Algemeen kunnen we ongeveer dezelfde evolutie vaststellen 
als bij de vroege opgegraven vindplaatsen.  
 
Concluderend kunnen we stellen, dat hoewel er een aantal gelijkenissen zijn met de Vroeg–
Mesolithische opgegraven sites, er tevens enkele opmerkelijke verschillen waarneembaar zijn. 
Zoals eerder aangehaald, dient dit gerelateerd te worden met een andere inzamelingtechniek, 
dan met een daadwerkelijke variatie. Bovendien wijst de aanwezigheid van een groot aantal 
Laat–Mesolithische gidsfossielen op sommige vindplaatsen op vermenging met jonger 
materiaal, wat het beeld van de assemblage sterk vervormt. Desalniettemin zien we op de 
meeste vindplaatsen een duidelijk accent op een bepaalde activiteit. 
 
 

3.2 Midden -Mesolithicum 

3.2.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling (bijlage, p. 141-142) 

3.2.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Kernen komen op alle vier de sites voor. Hun aandeel in de assemblage varieert van ongeveer 
3% tot bijna 6%. Ook wat het verfrissingmateriaal betreft, zijn er geen grote pieken merkbaar. 
Het aandeel van de verfrissingproducten schommelt gemiddeld tussen 1% en 3%. 

3.2.1.2 Afslagproducten 
 
Afslagen vormen op alle Midden–Mesolithische oppervlaktesites de grootste groep 
debitageproducten. Ze zijn het sterkst vertegenwoordigd te Lembeke–Singel (62,52%), maar ze 
zijn ook op de andere sites sterk aanwezig. Hun aantal varieert tussen de 50% en 60%. 
(Micro)klingen vormen ook een belangrijke groep en zijn ongeveer in gelijke mate aanwezig op 
de vier sites. Ze vormen meestal ongeveer 30% van het artefactenbestand. Te Lembeke is dit 
aandeel iets beperkter (23,76%). 
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3.2.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Kloppers, stekerafslagen en kerfresten zijn, evenals tijdens het Vroeg–Mesolithicum, slechts 
beperkt aanwezig. Kloppers werden teruggevonden te Sinaai–Einde en Wachtebeke–
Oudenburgse Sluis. Ze vormen hier telkens minder dan 1% van het totale artefactenbestand. 
Stekerafslagen en kerfresten zijn ook zeldzaam. Deze artefacten werden enkel te Sinaai–Einde, 
Kemzeke–Moortelbeek en Wachtebeke aangetroffen. Hun aandeel overschrijdt meestal de 1% 
niet. Te Kemzeke ligt het aantal kerfresten iets hoger (1,88%). 

3.2.1.4 Werktuigen 
 
Ten slotte werden op alle vier de sites werktuigen gevonden. Hoewel er een lichte variatie 
merkbaar is tussen de vindplaatsen, ligt het aandeel van de werktuigen meestal tussen 4% en 
8%. Er is dus geen duidelijk verschil met de Vroeg –Mesolithische oppervlaktesites.  
 

3.2.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Er zijn binnen het artefactenbestand slechts weinig variaties waarneembaar in vergelijking met 
de voorgaande periode. Het verschil met de Midden –Mesolithische opgegraven vindplaatsen is 
iets groter, maar blijft ook beperkt: kernen en verfrissingproducten blijven gering aanwezig (2,7 
-6% en < 3%). Er is geen opmerkelijk verschil in vergelijking met het Vroege Mesolithicum. 
Het percentage van de kernen ligt wel iets hoger dan op de opgegraven sites. De afslagen zijn 
over het algemeen zeer goed vertegenwoordigd (50 -60%) en blijven constant in vergelijking 
met het Vroege Mesolithicum en met de opgegraven vindplaatsen. (Micro)klingen zijn meestal 
iets sterker aanwezig op de oppervlaktesites dan op de opgegraven vindplaatsen. De frequentie 
van de (micro)klingen is wel gestegen in vergelijking met de voorgaande fase. Ten slotte blijft 
het aantal werktuigen ongeveer gelijk (5 -8%). 
 
Lembeke –Singel wordt gekenmerkt door een verhoogd aantal kernen en afslagen, een iets 
lagere frequentie (micro)klingen en het laagste percentage aan werktuigen. Het hoge percentage 
van de afslagen kan in verband gebracht worden met het belang van de afslagschrabbers op de 
site. De iets grotere hoeveelheid kernen duidt mogelijk op het belang van de debitage. 
Anderzijds kan dit het gevolg zijn van de inzameltechniek. Het totaal ontbreken van zeer kleine 
artefacten, waaronder kerfresten en stekerafslagen, duidt er mogelijk op dat voornamelijk grote 
stukken werden verzameld. 
 
Evenals voor de opgegraven vindplaatsen, speelt ook hier de duur en mate van hergebruik van 
de locatie een belangrijke rol in de frequentie van de artefacten en vooral de werktuigen. 
 

3.2.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling (bijlage, 143-145) 

3.2.3.1 Schrabbers 
 
Hoewel schrabbers op alle vier de sites een belangrijke groep vormen, zijn toch een aantal 
pieken merkbaar. Het aandeel van deze werktuigen ligt namelijk veel hoger te Lembeke–Singel 
(46,15%) dan bij de overige Midden–Mesolithische oppervlaktesites. Ook te Wachtebeke 
vormen ze een belangrijke categorie (34%). Op de andere vindplaatsen varieert hun aantal 
tussen de 23% en 25%, wat toch opmerkelijk lager is.  
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3.2.3.2  Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Ook wat de geretoucheerde afslagen betreft is een duidelijke variatie. Deze werktuigengroep is 
sterk vertegenwoordigd te Sinaai (21,43%) en ontbreekt volledig te Lembeke. Op de overige 
sites, Kemzeke en Wachtebeke, vormen ze 13,46% en 8% van het werktuigenbestand.  
Binnen de verdeling van de geretoucheerde (micro)klingen zijn geen opmerkelijke verschillen. 
Hun aandeel bedraagt 7,69% te Lembeke en Kemzeke en 14,29% te Sinaai–Einde. Er is echter 
een kleine piek merkbaar te Wachtebeke, waar het percentage oploopt tot 24%. 

3.2.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Bekken en boren zijn slechts beperkt aanwezig. Hun frequentie schommelt tussen 4% en 8%. 
Stekers zijn ook eerder zeldzaam. Te Kemzeke–Moortelbeek is het aandeel van de stekers zeer 
beperkt (1,92%). Op de overige sites komen ze iets frequenter voor (4% -8%).  

3.2.3.4 Microlieten 
 
De verdeling van de microlieten is over het algemeen vrij homogeen. Op de meeste sites 
vormen ze ongeveer 30% van het werktuigenbestand. Te Kemzeke–Moortelbeek ligt dit 
percentage veel hoger. Hier maken de microlieten bijna de helft (46,15%) van het aantal 
werktuigen uit. Ook wat de onderverdeling van de microlieten betreft, zijn een aantal 
verschillen tussen de sites merkbaar: 
 

- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Spitsen met niet–geretoucheerde basis vormen enkel te Lembeke (50%) en Sinaai (63,64%) de 
belangrijkste categorie microlieten. Mogelijk wijst dit erop dat beide sites wel degelijk in het 
Vroege Mesolithicum moeten worden geplaatst. Te Kemzeke–Moortelbeek (14,29%) en 
Wachtebeke –Oudenburgse Sluis (18,18%) is hun aandeel duidelijk beperkter.  
 

- Microklingen met afgestompte boord 
 
Het aandeel van de microklingen met afgestompte boord blijft ook meestal beperkt. Er is 
evenwel een duidelijke variatie merkbaar naargelang de site. Te Lembeke vormen ze 37,5% van 
de microlieten. Te Sinaai–Einde en Wachtebeke ontbreken ze. Te Kemzeke–Moortelbeek 
vormen ze 23,81% van alle microlieten. 
 

- Driehoeken 
 

Driehoeken zijn ook slechts gering aanwezig. Te Lembeke–Singel en Kemzeke–Moortelbeek 
ontbreken ze volledig. Op de overige twee sites ligt hun aandeel op ongeveer 18%. 
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Te Kemzeke (42,86%) en Wachtebeke (45,45%), twee zuiver Midden –Mesolithische sites, 
vormen deze werktuigen meer dan 40% van het totaal aan microlieten. Op de twee overige 
sites, is hun aandeel veel beperkter (9,09% en 12,50%). Dit zou er nogmaals op kunnen wijzen 
dat Lembeke en Sinaai–Einde beter in het Vroege Mesolithicum worden geplaatst.  
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- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis komen in gelijke aantallen voor te Sinaai en Wachtebeke 
(beide 9,09%). Te Kemezeke zijn ze talrijker (19,05%), terwijl ze te Lembeke ontbreken. 
 

- Trapezia 
 

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat te Wachtebeke 1 trapezium werd aangetroffen.  
 

3.2.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er een aantal duidelijke verschillen zichtbaar zijn, zowel 
in vergelijking met de voorgaande periode, als met de Midden –Mesolithische opgegraven sites: 
schrabbers vormen tijdens het Midden–Mesolithicum nog steeds een belangrijke categorie 
werktuigen (ongeveer 25%), maar hun aandeel is gedaald in vergelijking met de voorgaande 
periode. Er is ook een opmerkelijk verschil in vergelijking met de opgegraven vindplaatsen. De 
frequentie van de geretoucheerde afslagen en (micro)klingen blijft ongeveer gelijk in 
vergelijking met het Vroege Mesolithicum. Het aandeel van de stekers en boren blijft tevens 
beperkt. Ten slotte ligt de frequentie van de microlieten in dezelfde lijn als tijdens de 
voorgaande periode.  
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Lembeke -Singel       46,15              7,69            7,69            7,69          30,77    
Sinaai -Einde       23,81          21,43            4,76            7,14          14,29          28,57    
Kemzeke -Moortelbeek       25,00          13,46            5,77            1,92            7,69          46,15    
Wachtebeke -OS       34,00            8,00            4,00            4,00          24,00          26,00    

Tabel 9: Weergave van de voornaamste types werktuigen op de Midden -Mesolithische oppervlaktesites 

 
Aan de hand van deze bevindingen kan volgende onderverdeling doorgevoerd worden (naar 
Crombé P. 1996, 348-349; 1998b): 
 

Basisnederzettingen

 

: sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Lembeke–Singel, Sinaai 
–Einde, Kemzeke –Moortelbeek, Wachtebeke –Oudenburgse Sluis. 

Evenals bij de voorgaande periode kunnen we geen sites onderscheiden, die behoren tot een 
ander type nederzettingen. Hoewel het aandeel van de microlieten te Kemzeke hoger ligt dan op 
de overige sites, is er een dominantie aan gemene werktuigen. Er is tevens een sterke diversiteit 
merkbaar onder deze gemene werktuigen, waardoor Kemzeke het best kan geïnterpreteerd 
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worden als een residentiële nederzetting. Bovendien vertonen de microlieten op de site een 
zekere graad van fragmentatie (bijna 6%), wat het iets hogere percentage verklaart.  
 
Op basis van deze vaststellingen kunnen we trachten, in navolging van de opgegraven 
vindplaatsen, een verdere onderverdeling door te voeren. Alle sites vertonen echter een 
duidelijke dominantie aan schrabbers, waardoor geen opdeling mogelijk is. Op de opgegraven 
vindplaatsen zagen we wel een duidelijke evolutie, gaande van een dominantie van de 
schrabbers tijdens het Vroege Mesolithicum naar steeds toenemend belang van de 
geretoucheerde (micro)klingen tijdens het Midden–Mesolithicum. Dit onderscheid is niet 
zichtbaar op de oppervlaktevindplaatsen. Het feit dat slechts 2 sites met zekerheid aan het 
Midden–Mesolithicum kunnen toegeschreven worden (Kemzeke en Wachtebeke), ligt mogelijk 
aan de basis hiervan. 
 
Zoals hierboven aangehaald, zijn een aantal verschillen binnen het werktuigenbestand het 
gevolg van de vermoedelijk oudere datering van de vindplaatsen Lembeke en Sinaai. De 2 
Midden –Mesolithische vindplaatsen, Kemzeke en Wachtebeke, vertonen echter ook een aantal 
verschillen, onder meer in de frequentie van de microlieten. Hoewel dit kan verklaard worden 
door de fragmentatie van deze werktuigen te Kemzeke, weerspiegelt dit vermoedelijk ook een 
functioneel verschil, waarbij het bewerken van de jachtuitrusting een belangrijke activiteit 
vormde te Kemzeke (veel microlieten), terwijl het bewerken van huiden primeerde te 
Wachtebeke (veel schrabbers en geretoucheerde microklingen). 
 
Binnen de samenstelling van de microlieten is een duidelijker variabiliteit merkbaar. Volgende 
groepen kunnen onderscheiden worden: 
 

⋅ Sites met een dominantie van spitsen met niet –geretoucheerde basis: Lembeke–
Singel, Sinaai –Einde. 

 
⋅ Sites met een dominantie van microlieten met vlakke retouches: Kemzeke –

Moortelbeek, Wachtebeke –Oudenburgse Sluis. 
 
De dominantie van spitsen met niet–geretoucheerde basis te Lembeke en Sinaai wijst er 
nogmaals op dat beide vindplaatsen meer kenmerken vertonen van het Vroege, dan van het 
Midden–Mesolithicum (de sterke dominantie van schrabbers, vooral te Lembeke, wees ook al 
in deze richting). Op de ‘echte’ Midden–Mesolithische vindplaatsen kunnen we evenwel een 
dominantie vaststellen van de microlieten met vlakke retouches.  
 
3.3 Laat -Mesolithicum 

3.3.1 Observaties over de variatie binnen de artefactensamenstelling (bijlage, p. 146-147) 

3.3.1.1 Kernen en verfrissingproducten 
 
Kernen vormen slechts een beperkt onderdeel van het artefactenbestand. Hun aandeel 
schommelt vaak rond de 2% tot 3%. Te Stekene–Hazenhoek (4,52%) en Wachtebeke–
Langelede (4,07%) ligt dit percentage iets hoger. Het verfrissingmateriaal vormt tevens een 
beperkte groep en hun frequentie ligt in dezelfde lijn als tijdens de voorgaande periodes, meer 
bepaald tussen 0,50% en 2,50%. Te Stekene –Hazenhoek ligt het percentage iets hoger (3,05%). 
Dit valt echter gemakkelijk te correleren met het iets hogere percentage aan kernen. 
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3.3.1.2 Afslagen en (micro)klingen 
 
Afslagen vormen de belangrijkste debitageproducten. Er zijn een aantal duidelijke pieken 
merkbaar te Wachtebeke–Kloosterbos (56,66%), maar vooral te Wachtebeke–Walderdonk 
(60,94%) en te Daknam–Werkstede (67,52%). Op de overige sites varieert het aantal afslagen 
meestal tussen 45% en 52%. Te Stekene –Noordscheidbeek is dit percentage echter opmerkelijk 
lager (39,17%). Dit is duidelijk ten voordele van de (micro)klingen.  
Het belang van de (micro)klingen is ook zeer variabel en schommelt tussen minimaal 15,01% te 
Daknam–Werkstede en maximaal 46,30% te Stekene–Noordscheidbeek. Het aandeel van de 
(micro)klingen ligt echter meestal tussen 30% en 40%. Te Aalter (15,38%) en Wachtebeke–
Walderdonk (22,92%) is het aantal (micro)klingen opmerkelijk geringer. Dit is duidelijk ten 
voordele van de afslagen die op beide sites domineren. 

3.3.1.3 Brokstukken, kloppers, stekerafslagen en kerfresten 
 
Tijdens het Late Mesolithicum werden op sommige sites brokstukken aangetroffen, meer 
bepaald te Aalter (5,76%) en Daknam (4,68%). Kloppers, stekerafslagen en kerfresten zijn in 
geringe mate aanwezig. Hun aandeel blijft vaak beperkt tot 1% (en minder). Op enkele sites is 
het belang van de kerfresten echter toegenomen. Dit is onder andere het geval te Aalter 
(2,47%), Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer (1,88%), Stekene–Molenberg (1,76%), Wachtebeke 
–Kloosterbos (1,88%) en Wachtebeke –Warande (2,42%).  

3.3.1.4 Werktuigen  
 
Ten slotte zijn enkele schommelingen merkbaar binnen de verdeling van de werktuigen. Op de 
meeste sites ligt het aandeel van de werktuigen tussen 6% en 8%. Te Wachtebeke –Walderdonk 
loopt het percentage op tot 10,59%. Te Aalter is het aantal werktuigen iets beperkter (3,53%).  
 

3.3.2 Conclusies omtrent de algemene artefactensamenstelling 
 
Over het algemeen zijn er geen grote verschillen merkbaar in vergelijking met de voorgaande 
periode en met de Laat–Mesolithische opgegraven vindplaatsen: het aandeel van de kernen en 
verfrissingproducten ligt in dezelfde lijn als tijdens de voorgaande periode (2 -4%). Er is ook 
geen verschil merkbaar in vergelijking met de opgegraven sites. Dit is tevens het geval voor de 
verfrissingproducten. De frequentie van de afslagen ligt echter iets lager dan tijdens het Midden 
–Mesolithicum. (Micro)klingen zijn op de meeste sites tamelijk belangrijk. Hun aandeel is 
lichtjes gestegen in vergelijking met de voorgaande fase. Het aandeel van de kerfresten is ook 
lichtjes omhoog. Ten slotte blijft het aandeel van de werktuigen quasi gelijk. 
 
Toch vallen enkele vindplaatsen op binnen de assemblage: 
 
Het iets hogere aantal kernen te Stekene–Hazenhoek en Wachtebeke–Walderdonk wijst 
vermoedelijk op het belang van de debitage op beide vindplaatsen. Het hoge percentage 
verfrissingproducten op de eerste site wijst erop dat de kernen volledig werden opgebruikt. 
 
Te Daknam–Werkstede, Wachtebeke–Walderdonk en Wachtebeke–Kloosterbos ligt het aandeel 
van de afslagen boven het gemiddelde. De microklingen zijn echter ondervertegenwoordigd. Er 
is tevens een kleine toename in het aantal werktuigen merkbaar, in vergelijking met de overige 
vindplaatsen. Het verhoogde aantal afslagen kan verklaard worden door het feit dat het 
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merendeel van de werktuigen, waaronder de schrabbers en geretoucheerde afslagen, 
vervaardigd werden op afslagen. Dit verklaart onmiddellijk ook het lage percentage aan 
(micro)klingen. Op alle drie de sites kan dit bovendien gekoppeld worden aan een beperkt 
aantal microlieten. De theorie van Rozoy (Rozoy J.-G. 1997a, 484-491), die stelt dat op 
vindplaatsen waar weinig microlieten aanwezig zijn vooral eenvoudige debitageproducten 
(meer bepaald afslagen) worden gevonden, lijkt te kloppen. Dit wordt verder bevestigd door de 
vindplaats Stekene–Noordscheidbeek, waar een zeer groot aantal niet–geretoucheerde 
microklingen werden aangetroffen, evenals het groot aantal microlieten. 
 
Ten slotte valt de site Aalter-Stratem op als gevolg van het lage aantal (micro)klingen en 
werktuigen, evenals het verhoogde aandeel van de kerfresten. Een hoog aantal kerfresten en 
laag aantal (micro)klingen vallen moeilijk met elkaar te correleren, daar kerfresten afkomstig 
zijn van de bewerking van microklingen. De sterke aanwezigheid van microlieten in de 
assemblage en talrijke sporen van klingnegatieven op de kernen duidt er nochtans op, dat er op 
de site een groot aantal microklingen geproduceerd waren. Een mogelijke verklaring is, dat de 
microklingen (na debitage) naar een andere vindplaats werden gebracht. Het lage aantal 
werktuigen, in vergelijking met de andere vindplaatsen, zou hier ook kunnen op wijzen. 
 
3.3.3 Observaties over de variatie binnen de werktuigensamenstelling (bijlage, p. 148-150) 

3.3.3.1  Schrabbers 
 
Op de Laat –Mesolithische oppervlaktesites schommelt het aandeel van de schrabbers meestal 
tussen 20% en 30% van het totaal aan werktuigen. Te Daknam–Werkstede (17,95%) en vooral 
te Stekene–Molenberg (14,43%) ligt dit percentage iets lager. 

3.3.3.2 Geretoucheerde afslagen en (micro)klingen 
 
Ook onder de geretoucheerde afslagen zijn een aantal verschillen merkbaar. Op de meeste sites 
ligt het percentage van deze werktuigen tussen 7% en 15%. Er zijn echter een aantal sites waar 
dit opmerkelijk hoger ligt, meer bepaald te Stekene–Hazenhoek (19,67%) en Wachtebeke–
Walderdonk (26,23%). Te Stekene–Molenberg (5,15%) ligt het aantal geretoucheerde afslagen 
iets onder het gemiddelde. Het aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen schommelt niet al 
te sterk, hoewel een aantal kleine verschillen zichtbaar zijn. Het percentage op alle sites ligt 
tussen 12% en 22%.  

3.3.3.3 Boren, stekers en varia 
 
Boren en bekken zijn slechts beperkt aanwezig. Hun aantal varieert tussen 1% en 5,50%. Op 
sommige sites ontbreken ze. De stekers zijn ook meestal gering aanwezig (1% -3,50%). Op een 
aantal sites ligt hun aandeel opmerkelijk hoger. Dit is onder andere het geval te Wachtebeke–
Langelede (5,41%), Wachtebeke–Walderdonk (6,56%) en Wachtbeke–Warande (7,14%).  

3.3.3.4 Microlieten 
 
Op de meeste sites zijn ongeveer 30% tot 40% microlieten aanwezig. Te Stekene–
Noordscheidbeek ligt dit aantal iets hoger (42,11%). Te Daknam (14,36%), Wachtebeke–
Langelede (16,22%) en Wachtebeke–Walderdonk (18,03%) is het aantal microlieten veel 
beperkter. Binnen de samenstelling van deze groep zijn ook enkele variaties waarneembaar: 
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- Spitsen met niet –geretoucheerde basis 
 

Het aandeel van de spitsen met niet–geretoucheerde basis is zeer variabel. Op verscheidene 
sites, waaronder Aalter, Wachtebeke –Langelede en Wachtebeke –Walderdonk ontbreken deze 
werktuigen. Op andere vindplaatsen, meer bepaald te Sint–Kruis–Winkel–Spanjeveer (39,19%), 
Stekene –Hazenhoek (33,33%), Wachtebeke –Warande (30,77%) en Wachtebeke –Kloosterbos 
(27,27%) vormen ze een belangrijke groep. Op de overige sites varieert hun percentage tussen 
10% en 16%. 
 

- Tweepuntige microlieten 
 

Tweepuntige microlieten zijn, evenals tijdens de voorgaande periode, heel zeldzaam. Er werd 
slechts 1 exemplaar aangetroffen te Daknam –Werkstede. 

 
- Microklingen met afgestompte boord 
 

Microklingen met afgestompte boord zijn ook eerder zeldzaam. Ze zijn slechts op 4 van de 10 
Laat –Mesolithische oppervlaktesites aanwezig. Hun aandeel schommelt tussen 5% en 6%. Te 
Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer is hun aandeel nog beperkter (1,35%). 
 

- Driehoeken 
 

Het belang van de driehoeken varieert sterk naargelang de site. Te Daknam (9,52%), Stekene–
Molenberg (10%) en Wachtebeke–Warande (7,69%) zijn ze tamelijk goed vertegenwoordigd. 
Op de andere vindplaatsen ontbreken ze of ligt hun percentage niet hoger dan 5%. 
 

- Microlieten met vlakke retouches 
 

Het belang van deze werktuigen varieert zeer sterk naargelang de vindplaats. Er is geen echte 
constante merkbaar. Toch is er een duidelijke piek waarneembaar te Wachtebeke –Walderdonk 
(55,56%), terwijl deze werktuigen in Aalter quasi ontbreken (2,50%). Op de overige sites 
varieert de frequentie van de microlieten met vlakke retouches tussen deze 2 extremen. 
 

- Spitsen met geretoucheerde basis 
 

Spitsen met geretoucheerde basis werden op 6 van de 10 Laat–Mesolithische oppervlaktesites 
aangetroffen. Deze groep microlieten kent een zeer diverse verdeling (3,33% - 26,67%). Ze zijn 
vooral te Daknam (19,05%), Stekene–Hazenhoek (26,67%) en Wachtebeke–Walderdonk 
(22,22%) goed vertegenwoordigd. Op de overige sites ligt hun percentage niet hoger dan 7,5%. 
 

- Trapezia 
 

Trapezia vormen de belangrijkste microlietengroep tijdens het Late Mesolithicum. Er kunnen 
echter ook binnen deze categorie een aantal verschillen vastgesteld worden. Zes op de tien sites 
hebben een percentage aan trapezia boven de 60%. Te Aalter loopt dit percentage op tot 80%. 
Te Wachtebeke–Langelede vormen ze zelfs de enige microlietengroep. Op de overige 
vindplaatsen ligt het percentage aan trapezia tussen 13% en 45%.  
 

- Danubiaan –spitsen 
 

Ten slotte werd te Aalter 1 Danubiaan–spits aangetroffen. 



 264 

3.3.3.5 Montbani –klingen 
 
In tegenstelling tot voorgaande periodes vormen de Montbani–klingen tijdens het Laat–
Mesolithicum een belangrijke werktuigencategorie. Op de diverse oppervlaktesites varieert hun 
aandeel tussen 5% en 10%. Te Sint–Kruis–Winkel–Spanjeveer ontbreken ze. Te Wachtebeke–
Walderdonk (3,28%) en Wachtebeke–Warande (3,57%) zijn ze ook slechts minimaal aanwezig.  
 

3.3.4 Conclusies omtrent de werktuigensamenstelling 
 
Zoals uit bovenstaande vaststellingen kan worden afgeleid, zijn een aantal sterke variaties 
merkbaar in vergelijking met de voorgaande periode en met de opgegraven Laat –Mesolithische 
vindplaatsen: schrabbers zijn over het algemeen nog tamelijk belangrijk op de Laat–
Mesolithische oppervlaktesites. Dit is in groot contrast met de opgegraven vindplaatsen. De 
frequentie van de geretoucheerde afslagen is echter zowel op de opgegraven als 
oppervlaktevindplaatsen ongeveer gelijk. Er is tevens geen duidelijke afname zichtbaar in 
vergelijking met de voorgaande periode. Verder is er een kleine stijging waarneembaar in het 
aandeel van de geretoucheerde (micro)klingen in vergelijking met het Midden –Mesolithicum. 
Er is tevens een verschil met de opgegraven vindplaatsen. Daar lag het percentage aan 
geretoucheerde (micro)klingen iets hoger. Ten slotte kan er een lichte toename opgemerkt 
worden onder de microlieten in vergelijking met de voorgaande periode en met de opgegraven 
sites. 
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Aalter -Stratem    29,91         8,55         1,71         12,82       12,82         34,19    
Daknam -Werkstede    17,95       15,90         5,13         3,08       18,46           3,08       14,36    
St -Kruis -Spanjeveer    30,43         7,25         1,09         1,45       13,77         7,61         0,72       37,68    
Stekene -Hazenhoek    24,59       19,67           3,28       14,75         6,56         31,15    
Stekene -Molenberg    14,43         5,15         4,12         1,03       22,68       12,37         40,21    
Stekene -Noordscheidbeek    21,05         7,02           3,51       15,79       10,53         42,11    
Wachtebeke -Kloosterbos    24,44       11,11           2,22       22,22         8,89         31,11    
Wachtebeke -Langelede    29,73       10,81         5,41         5,41       21,62       10,81         16,22    
Wachtebeke -Walderdonk    27,87       26,23         3,28         6,56       11,48         3,28         3,28       18,03    
Wachtebeke -Warande    28,57         7,14         1,79         7,14       21,43         3,57         3,57       26,79    

Tabel 10: Weergave van de voornaamste types werktuigen op de Laat -Mesolithische oppervlaktesites 
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Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen we de sites opdelen in diverse types 
nederzettingen (naar Crombé P. 1996, 348-349; 1998b): 
 

Basisnederzettingen

 

: sites (vermoedelijk) behorend tot dit type: Aalter–Stratem, 
Daknam–Werkstede, Sint–Kruis–Winkel–Spanjeveer, Stekene–Hazenhoek, Stekene–
Molenberg, Stekene–Noorscheidbeek, Wachtebeke–Kloosterbos, Wachtebeke–
Langelede, Wachtebeke–Walderdonk, Wachtebeke–Warande. 

Uit bovenstaande opdeling kunnen we afleiden, dat alle Laat–Mesolithische oppervlaktesites 
gekenmerkt worden door een dominantie en sterke diversiteit van gemene werktuigen, evenals 
de aanwezigheid van een aantal microlieten. Daarom dienen alle sites onder de categorie van de 
residentiële nederzettingen te worden geplaatst. Toch kan men trachten, in navolging van de 
opgegraven vindplaatsen, een verdere onderverdeling door te voeren: 
 

⋅ Sites met een dominantie van geretoucheerde (micro)klingen: Daknam–
Werkstede, Sint –Kruis –Winkel –Spanjeveer, Stekene –Hazenhoek, Stekene –
Molenberg, Stekene–Noordscheidbeek, Wachtebeke–Kloosterbos, Wachtebeke–
Langelede, Wachtebeke –Walderdonk, Wachtebeke –Warande. 

 
⋅ Sites met een gelijklopend aantal (micro)klingen: Aalter –Stratem. 

 
Uit bovenstaande onderverdeling merken we op dat de meeste sites gedomineerd worden door 
geretoucheerde (micro)klingen. Dit was tevens het geval op de Laat –Mesolithische opgegraven 
vindplaatsen. Er is echter ook een duidelijk onderscheid waarneembaar, onder meer in het feit 
dat op de oppervlaktesites geen enkele vindplaats onderkend kan worden, waar er een 
dominantie aan Montbani–klingen is. Het aantal sites met een gelijklopend aantal 
geretoucheerde (micro)klingen en Montbani–klingen is tevens beperkt in vergelijking met de 
opgegraven sites. 
 
Hoewel deze onderverdeling een classificatie en evolutie weergeeft van de vindplaatsen, kan 
het onderscheid op het individuele siteniveau niet afgeleid worden. Daarom zullen we voor een 
aantal sites een diepgaander interpretatie geven voor een aantal opmerkelijke variaties: 
 
Het beperkte aantal schrabbers te Daknam kan in verband gebracht worden met het feit dat op 
de site een zeer groot aantal onbepaalde werktuigen en vooral werktuigfragmenten (21%) 
aanwezig waren. Hieronder zullen zich hoogstwaarschijnlijk een aantal schrabbers bevonden 
hebben. Het totaal ontbreken van Montbani –klingen kan mogelijk ook op deze wijze verklaard 
worden. Het grote aantal werktuigfragmenten is mogelijk het gevolg van de aanwezigheid van 
een haard, die zorgde voor een versplintering van het materiaal. De hoge frequentie aan 
verbrande artefacten (29%) bevestigt deze veronderstelling. Het lage percentage aan 
microlieten en het belangrijke aandeel van de gemene werktuigen duidt erop dat de focus van 
de site duidelijk gericht was op domestieke activiteiten. 
 
De lage frequentie aan schrabbers en geretoucheerde afslagen te Stekene–Molenberg kan in 
verband gebracht worden met het duidelijke belang van de geretoucheerde (micro)klingen op de 
site. Deze werktuigen namen waarschijnlijk de functies van schrabbers en geretoucheerde 
afslagen over (huid-, plant-, of vleesbewerking). 
 
Het omgekeerde fenomeen is zichtbaar te Stekene–Hazenhoek en Wachtebeke–Walderdonk. 
Hier vormen de geretoucheerde afslagen een belangrijk onderdeel van het werktuigenbestand. 
Hier werden dus de geretoucheerde afslagen aangewend voor allerlei domestieke taken. Dit is 
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afhankelijk van de focus van de site, die op de productie van (micro)klingen (voor de 
microlieten) of op de productie van afslagen (voor de gemene werktuigen en eenvoudiger 
debitage) gericht was. 
 
De lage percentages aan Montbani–klingen te Wachtebeke–Walderdonk en Wachtebeke–
Warande is opmerkelijk. Beide sites kenmerken zich bovendien door een tamelijk hoog aantal 
stekers (in vergelijking met de andere vindplaatsen). Het feit, dat de totale omvang van beide 
sites niet achterhaald kon worden (door de ligging van weilanden en wegen) kan mogelijk deze 
discrepanties verklaren. Anderzijds wijst dit mogelijk op bijmenging met ouder materiaal. 
 
Verscheidene sites vertonen duidelijke verschillen in vergelijking met de Laat–Mesolithische 
opgegraven vindplaatsen, onder meer een tamelijk hoog percentage aan schrabbers en slechts 
beperkte aanwezigheid van Montbani–klingen. Dit wijst er vermoedelijk op, dat deze 
vindplaatsen vermengd zijn met ouder materiaal, waardoor we een abnormaal beeld krijgen van 
de assemblage.  
 
Ten slotte is er ook onder de microlieten een duidelijke evolutie en diversiteit waarneembaar:  
 

⋅ Sites met een zeer sterke dominantie aan trapezia: Aalter –Stratem, Stekene –
Molenberg, Stekene –Noordscheidbeek, Wachtebeke –Kloosterbos, Wachtebeke 
–Langelede, Wachtebeke –Warande. 

 
⋅ Sites waar trapezia en de oudere microliettypes evenredig aanwezig zijn: Sint –

Kruis –Winkel –Spanjeveer. 
 

⋅ Sites met een dominantie van de oudere microliettypes: Daknam –Werkstede, 
Stekene –Hazenhoek, Wachtebeke –Walderdonk. 

 
We zien dat de meeste sites gekenmerkt worden door een duidelijke dominantie aan trapezia. 
Dit is in navolging van de Laat–Mesolithische opgegraven sites. Opmerkelijk is toch de soms 
sterke aanwezigheid van oudere microlietsoorten binnen de assemblage. Dit bevestigt het 
vermoeden dat een aantal sites zwaar vermengd zijn. 
 
3.4 Besluit  
 
Op basis van gedetailleerde observaties van zowel het artefacten- als het werktuigenbestand, 
kunnen we besluiten dat er een klein onderscheid merkbaar is in de werktuigensamenstelling 
van beide types vindplaatsen. Hoewel er ongeveer dezelfde evolutie merkbaar is onder zowel de 
gemene werktuigen (afname van schrabbers ten voordele van geretoucheerde (micro)klingen en 
geleidelijke toename van de Montbani –klingen) als de microlieten (evolutie naar een toename 
van microlieten met vlakke retouches, microklingen met afgestompte boord en vervolgens 
trapezia) zijn er toch een aantal duidelijke verschillen in de frequentie en mate van toename of 
afname van bepaalde werktuigtypes. Hier dient echter (naar mijn mening) vooral de 
inzameltechniek verantwoordelijk voor gehouden te worden. Er is namelijk geen enkel element 
dat erop wijst dat deze verschillen te relateren vallen met een archeologische realiteit. 
Concluderend kunnen we dus stellen dat, hoewel er een variatie merkbaar is in de frequentie 
van bepaalde werktuigtypes, er toch ongeveer dezelfde evolutie kan vastgesteld worden tussen 
de oppervlaktesites en de opgegraven vindplaatsen. 
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De oppervlaktesites zijn daarbovenop ongetwijfeld, evenals de opgegraven vindplaatsen, in 
grote mate beïnvloed door de soort activiteiten, de duur en het seizoen van de bewoning, de 
ligging van de site en nog diverse andere, minder duidelijke factoren (waaronder verstoringen). 
Daar we onder de oppervlaktevindplaatsen enkel basisnederzettingen kunnen herkennen en 
omdat de samenstelling van de meeste assemblages erop wijst, dat de sites (zwaar) vermengd 
zijn, is het moeilijk om de functie van deze vindplaatsen te reconstrueren.  
 
Desalniettemin kan gesteld worden, dat de meeste vindplaatsen zich kenmerken door een brede 
waaier aan activiteiten, maar met een duidelijk accent op een specifieke functie. Afhankelijk 
van de aanwezigheid van schrabbers (voor de vlees- en/of huidbewerking, voornamelijk tijdens 
de winter op middelgrote vindplaatsen), geretoucheerde microklingen (voor de bewerking van 
planten of vlees/huid, afhankelijk van het seizoen en met een wisselende sitegrootte), Montbani 
–klingen en occasioneel stekers (voor de bewerking van bot, hout en gewei, meestal tijdens de 
late herfst en/of winter) kunnen we 3 van de belangrijkste activiteiten op Mesolithische 
vindplaatsen herkennen. De aanwezigheid van een zeer groot aantal kernen op sommige sites 
(waaronder Ursel) wijst ten slotte op het belang van de debitage op dergelijke vindplaatsen. Op 
basis van deze vaststellingen, kunnen (volgens mij) de oppervlaktevindplaatsen binnen 
hetzelfde nederzettingsysteem geplaatst worden als de opgegraven sites.  
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4 CONCLUSIE 
 
 
Het onderzoek van de 50 opgegraven vindplaatsen en oppervlaktesites heeft onmiskenbaar 
aangetoond, dat er een duidelijke variabiliteit bestaat tussen de diverse periodes. Deze 
verschillen kunnen verklaard worden aan de hand van een chronologische evolutie, waarbij 
verscheidene soorten gemene werktuigen en vooral microlieten vervangen worden door andere 
types, die voor hetzelfde doeleinde worden gebruikt.  
 
Hoewel er ook een klein verschil waarneembaar is tussen de diverse types vindplaatsen, met 
name de opgegraven vindplaatsen enerzijds en de oppervlaktesites anderzijds, kunnen we 
opmerken dat deze variaties eerder betrekking hebben op de frequentie waarmee bepaalde 
werktuigen voorkomen in het bestand en niet op de soorten artefacten. We kunnen namelijk 
zowel op de opgegraven als op de oppervlaktesites dezelfde (chronologische) evolutie 
waarnemen binnen de lithische samenstelling. Het verschil in frequenties is, naar mijn mening, 
het gevolg van een gediversifieerde inzameltechniek (en ook bewaring van de site zelf), waarbij 
tijdens oppervlakteprospectie voornamelijk de grote stukken worden ingezameld. 
 
Bovendien zijn er ook binnen dezelfde periode en hetzelfde soort site (opgegraven of 
oppervlaktevindplaats) een aantal zeer duidelijke verschillen tussen de vindplaatsen, onder 
meer binnen het artefacten-, maar vooral binnen het werktuigenbestand. Deze verschillen 
kunnen toegeschreven worden aan een functionele specialisatie van de vindplaatsen. 
Afhankelijk van de aanwezige werktuigen kunnen we 2 belangrijke nederzettingstypes 
herkennen binnen het sitebestand, namelijk de basisnederzettingen en jachtkampen. Deze 
laatste groep kenmerkt zich voornamelijk door het sterke overgewicht aan microlieten, terwijl 
onder de basiskampen gemene werktuigen en microlieten in ongeveer gelijke mate voorkomen. 
De basisnederzettingen tonen bovendien onderling nog een zekere diversificatie, afhankelijk 
van het accent waarop de activiteiten worden gelegd. De voornaamste activiteiten tijdens het 
Mesolithicum bestonden uit de vlees- en/of huidbewerking, de plantenbewerking, het 
bewerkend van hout, gewei of bot (eventueel om de microlieten in vast te zetten) en ten slotte 
de debitage. Afhankelijk van het belang van deze activiteiten, zullen we diverse types 
werktuigen terugvinden in de assemblage. 
Hoewel de jachtkampen en basiskampen de meest courante types vindplaatsen zijn, komen er 
nog andere soorten nederzettingen voor, meer bepaald de vuursteenverzamelkampen en diverse 
soorten special activity sites, waaronder kill–butcher sites, transit kampen, caches en 
roosterplaatsen. Jammer genoeg kunnen de special activity sites vaak niet herkend worden 
binnen het sitebestand, als gevolg van de beperkte archeologische zichtbaarheid. Ze bestaan 
namelijk voor het overgrote deel uit organisch materiaal, dat in onze gebieden slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden bewaard blijft. 
 
De typologische variatie binnen deze nederzettingstypes is daarbovenop ook in grote mate 
afhankelijk van de duur van de occupatie (en hiermee verbonden de mate van hergebruik en 
omvang van de site), het seizoen waarin de vindplaatsen worden bewoond en ten slotte de 
locatie van de sites. Daarnaast spelen echter nog andere elementen een rol, onder meer de 
technologische en sociale organisatie van de site en het materiaal, de materiaalverwijdering en 
vooral de manier waarop al deze elementen bewaard blijven en tot ons komen: de 
formatieprocessen (Binford 1983a). 
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De individuele verschillen tussen de vindplaatsen zijn overigens het product van een jaarcyclus, 
waarin wordt verhuisd tussen de diverse types nederzettingen, afhankelijk van de noden van de 
groep. Bovendien kunnen deze variaties nog op een hoger niveau verklaard worden, namelijk 
binnen de sociale territoria, waarbij de verschillen in ‘stijl’ het gevolg zijn van de uiting van 
sociale banden of affiliatie om de grenzen van het eigen territorium te bevestigen. 
 
Ten slotte dient opgemerkt te worden, dat al deze elementen in grote mate afhankelijk zijn van 
de bewaringstoestand van de vindplaats en de graad van verstoring. Deze twee factoren spelen 
namelijk een cruciale rol in de diversiteit, die we te zien krijgen. Het belang hiervan is duidelijk 
aangetoond binnen deze scriptie, daar sommige vindplaatsen heel moeilijk interpreteerbaar 
waren en vaak een vertekend beeld van de assemblage weergeven, door de talrijke verstoringen. 
De opdeling van de vindplaats Brecht –Moordenaarsven 2 tussen een vroege en late fase 
weerspiegelt zeer goed de invloed van vermeningen en verstoringen op de samenstelling van de 
assemblage. 
 
Samenvattend kunnen we stellen, dat we binnen de 50 onderzochte vindplaatsen 
ontegensprekelijk diverse nederzettingstypes hebben kunnen onderkennen, desondanks de vaak 
grote verstoringen en vermengingen. We hebben tevens getracht deze nederzettingstypes in te 
passen in een breder nederzettingsysteem. Voor de opgegraven vindplaatsen zijn we, dankzij de 
uitvoeriger gegevens, er enigszins in geslaagd een beeld te creëren van de mogelijke, 
opeenvolgende occupaties binnen de jaarcyclus, afhankelijk van de hierboven vermelde 
factoren (locatie, seizoen, duur, activiteiten). Gezien het ontbreken van uitvoerige ruimtelijke 
gegevens binnen deze scriptie hebben we dit niet kunnen koppelen aan vaststellingen omtrent 
de structurele organisatie van de sites. 
Desalniettemin hopen we te hebben aangetoond, dat een zeer groot aantal factoren de 
assemblages en de diversiteit, zowel op inter- als op intrasite niveau bepalen. 
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