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ACTUELE ARCHEOLOGIE IN DE BIE-REGIO (2013) 

Willem Hantson (RADAR) 
 
 
De winter laat op zich wachten, maar dat laten archeologen niet aan hun hart komen. Nu de 
nieuwjaardrinks stilaan aan het bezinken zijn, kunnen we met helder hoofd de belangrijkste 
archeologische projecten van het voorbije jaar in de BIE-regio (Hooglede, Ingelmunster, 
Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden) op een rijtje zetten. Van een 
nederzetting uit de ijzertijd in Ingelmunster, over middeleeuwse ontginning in Roeselare tot 
enkele proefsleuvenonderzoeken in Izegem, Beveren en Gits. 
 
 
1. Archeologisch onderzoek aan de 
Nijverheidstraat (Ingelmunster) 
 
Woningbouw Taelman nv plant de aanleg 
van een woonverkaveling langs de Nijver-
heidstraat te Ingelmunster. Het betreft één 
van de laatste stukken open akkerland 
vlakbij het centrum met een uitgesproken 
droog en zandig karakter. Veldprospecties 
midden de jaren ’80 (Van Hooreweder 1985) 
leverden op gelijkaardige gronden langsheen 
de Mandel een overvloed aan silexvondsten 
op. Bij een veldprospectie eind 2011 werd op 
het terrein naast silexmateriaal ook middel-
eeuws aardewerk aangetroffen. 
Redenen genoeg om het projectgebied aan 
een nader archeologisch onderzoek te 
onderwerpen, te beginnen met een 
verkenning door middel van boringen, 
proefputten en -sleuven. 
 

 
ill. 1 Het proefputtenonderzoek aan de Nijverheidstraat te 

Ingelmunster (RADAR) 

 
Boor- en proefputtenonderzoek (2012) 
 
In het voorjaar van 2012 werd het boor-
onderzoek (Noens e.a. 2012a & b) uitge-
voerd door een team archeologen o.l.v. 

Pieter Laloo (GATE bvba). In totaal verrichte 
men 158 boringen in een verspringend 
driehoeksgrid van 10 x 12 m met een 
verdichting in de zuidelijke helft van het 
terrein tot een grid van 5 x 6 m. Enerzijds 
verkreeg men zo een duidelijk beeld van de 
bodemopbouw, waarbij erosie hogerop de 
helling gecompenseerd werd door sedimen-
tatie op het lager gelegen terrein naar de 
Mandel toe. Anderzijds trof men verschil-
lende prehistorische indicatoren aan, 
waaronder een kern en meerdere chips uit 
silex en een verkoolde hazelnootschelp.  
 
Daarnaast werden ook scherven van hand-
gemaakt aardewerk uit de ijzertijd of de 
Romeinse periode evenals middeleeuwse 
scherven opgeboord. Dit kon bevestigd 
worden tijdens het proefputtenonderzoek 
(Noens e.a. 2013) dat in december 2012 
door een gemengd team archeologen 
(Monument nv & GATE bvba) o.l.v. Gunther 
Noens werd uitgevoerd. Zij groeven in totaal 
vijf proefputten van 1 x 1 x 1 m die bijna 
integraal werden uitgezeefd. Een 30-tal 
silexen chips en afslagen werden aldus 
aangetroffen, maar ook verschillende 
fragmenten verbrand bot en honderden 
scherven van de middeleeuwen tot de 
moderne tijd. Bovendien kwamen twee 
grondsporen aan het licht met een duidelijke 
menselijke oorsprong. 
 
 
Proefsleuvenonderzoek (29/04 – 
30/04/2013) 
 
Eind april 2013 voerde een team archeo-
logen o.l.v. Tina Bruyninckx (Monument nv) 
een proefsleuvenonderzoek (Bruynicnkx e.a. 
2013a) uit om een meer omvattende blik op 
het verleden te werpen. Dit bleek succesvol, 
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want er werden meerdere sporen 
aangetroffen die – op basis van het 
aardewerk – aan het neolithicum, de ijzertijd 
en de Romeinse tijd konden toe-gewezen 
worden. Dit is vrij uniek voor onze regio, 
want ondermeer (bewonings)sporen uit de 
ijzertijd konden tot nog toe amper geattes-
teerd worden in de ruimere Mandelvallei. Dit 
geldt echter zeker voor de scherf die op 
basis van de versiering met visgraatmotief 
aan de Klokbekercultuur (ca. 2450-2000 
v.Chr.) kan toegeschreven worden. Die 
datering in het laat-neolithicum wordt 
versterkt met enkele silex artefacten.  
 
Daarnaast werd van west naar oost over het 
terrein nog een dubbele gracht getraceerd 
die in recentere perioden thuishoort en 
mogelijk gelinkt kan worden met een 
verdedigende functie binnen een gewapend 
conflict. Een vlakdekkende opgraving op de 
noordelijke helft van het projectgebied dringt 
zich op om de site verder te valoriseren. 
 

 
ill. 2 Het proefsleuvenonderzoek aan de Nijverheidstraat te 

Ingelmunster (RADAR) 

 
 
Archeologische opgraving (07/10 – 
20/11/2013) 
 
De opgraving werd in het najaar van 2013 
uitgevoerd door archeologen o.l.v. Tina 
Bruyninckx van Monument Vandekerckhove 
nv uit Ingelmunster. Over circa 5.000 m² 
werd de teelaarde afgegraven met een 
kraan, waarna de talrijke sterk uitgeloogde 
en moeilijk zichtbare sporen konden 
afgebakend worden. Het merendeel van 
deze sporen hoort in de late ijzertijd tot 
vroeg-Romeinse periode thuis, getuige de 

vele fragmenten handgevormd aardewerk 
die gerecupereerd werden.  
In de clusters met paalkuilen wisten de 
archeologen ondermeer een oost-west geori-
enteerde gebouwplattegrond (ca. 6,3 x 14 
m), een opmerkelijke ronde constructie en 
verschillende bijgebouwtjes (ev. spiekers) te 
identificeren. Opvallend was ook dat wind-
vallen eveneens aardewerk bevatten, waar-
onder een emmervormig potje versierd met 
vingernagelindrukken.  
 
Verspreid over het terrein werden ook 
opnieuw silex artefacten en prehistorisch 
aardewerk aangetroffen, maar het lijkt over 
het algemeen om herwerkt materiaal uit de 
ploeglaag of recentere vullingen te gaan.  
 
Uit de middeleeuwen zijn voornamelijk 
grachten en greppels bewaard, waarbij de 
van west naar oost lopende grachtstructuur 
met rechte wanden en een vlakke bodem het 
meest in het oog springt. Mogelijk gaat het 
hier om een zogenaamde ‘landweer’, 
kilometerslange verdedigingswerken uit de 
14de-15de eeuw die eerder gekend zijn uit 
voorbeelden in Nederland en Duitsland. De 
verwerking van het onderzoek is nog volop 
bezig, zodat het nog wachten is op het 
eindrapport om definitieve conclusies te 
trekken. 
 

 
ill. 3 Het opgravingsvlak met de gecoupeerde sporen van de 

circulaire structuur (RADAR) 

 
Op maandag 21 oktober kregen de scholen 
en de inwoners van Ingelmunster de kans 
om de opgraving van nabij te komen be-
kijken. In totaal bezochten 120 leerlingen uit 
het basisonderwijs en 35 geïnteresseerden – 
waaronder de enthousiaste leden van de 
vzw Deuoxtonion – de site. 
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ill. 4 Een emmervormig potje versierd met vingernagelindrukken uit de late ijzertijd (RADAR) 

 

2. Archeologisch onderzoek aan de 

Bietstraat (Roeselare) 

 
ill. 5 De opgraving aan de Bietstraat te Roeselare 

(RADAR) 

 
In het najaar van 2013 vond een archeo-
logisch onderzoek plaats rond de hoeve ‘Ter 
Biest’ langs de Bietstraat en de Oost-
nieuwkerksesteenweg in Roeselare. De 
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plant 
hier immers de industriezone ‘West-Noord’ in 
de buurt van de verbrandingsoven van 
MIROM. Een proefsleuvenonderzoek 
(Reniere e.a. 2012) in het voorjaar van 2012 
had reeds aangetoond dat er sporen uit de 
volle en late middeleeuwen aanwezig zijn en 
deze zouden verder onderzocht worden met 

een vlakdekkende opgraving door een team 
archeologen o.l.v. Dieter Demey (Ruben 
Willaert bvba). 
 
Centraal in de vraagstelling staat de 
ontginning van het terrein die ergens in de 
middeleeuwen een aanvang kende. Tijdens 
het archeologisch onderzoek werden immers 
geen gebouwstructuren aangetroffen, maar 
diende men voort te gaan op de omvangrijke 
systemen van grachten en greppels. Zo 
werd een netwerk van perceelsgreppels rond 
kleinere, onregelmatige kavels blootgelegd 
die zich op basis van het aardewerk in de 
late middeleeuwen (13de-14de eeuw) situeert.  
 

 
ill. 6 Het opgravingsvlak met vooraan de aflijning van de 

waterput uit de 13de-14de eeuw (RADAR) 
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Ook de enige waterput op de site kan in 
deze periode geplaatst worden. In de nieuwe 
tijd (16de-17de eeuw) komt een nieuwe 
grachtensysteem in gebruik die grotere, 
rechthoekige percelen afbakent. Enkele 
poelen werden aan het einde van deze 
periode opgevuld. De eerder natte context 
van deze sporen zorgde voor een goede 
bewaring van kwetsbare vondsten, zoals het 
lemmet van een mes en een houten 
kommetje. Een laatste indeling van het 
landschap betreft brede grachten uit de 19de-
20ste eeuw en enkele geassocieerde poelen.  
 

 
ill. 7 Het opgravingsvlak met vooraan de aflijning van de 

waterput uit de 13de-14de eeuw (RADAR) 

 
Gezien de afwezigheid van bewonings-
sporen binnen het opgravingsvlak wordt 
oudere bewoning op de locatie van de 
huidige hoeve Ter Biest gesitueerd. 
 
Los van dit landontginningsverhaal werden 
enkele verspreide silex artefacten aange-

troffen. Verder werd ook een houtskoolmeiler 
onderzocht, waarvan de datering zal 
uitmaken of het geassocieerd kan worden 
met de middeleeuwse ontginning of met 
oudere activiteiten. Meest in het oog 
springend is echter het veelvuldig voor-
komen van munitievondsten uit WOI, afkom-
stig van gevechten rond de Flandern-
Stellung aan de vooravond van de bevrijding 
van Roeselare. 
 

 
ill. 8 Het opgravingsvlak met vooraan een bomkrater 
met obus uit WOI en op de achtergrond hoeve Ter 

Biest (RADAR) 

 
Op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 
25 oktober konden de scholen en inwoners 
van Roeselare kennis maken met het 
archeologisch onderzoek. In totaal be-
zochten circa 280 leerlingen uit het basis-
onderwijs en een 40-tal geïnteresseerden – 
waaronder een aantal V.O.B.o.W.-leden – de 
site. 

 

 
ill. 9 Het proefsleuvenonderzoek aan de Hazelaarstraat te Izegem met op de voorgrond het mogelijke 

brandrestengraf (RADAR) 
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3. Proefsleuvenonderzoek aan de 
Hazelaarstraat (Izegem) 
 
In het voorjaar van 2013 (21/01 – 21/02) 
werd een proefsleuvenonderzoek (Wuyts 
e.a. 2013) uitgevoerd op een circa 8,1 
hectare groot terrein aan de Hazelaarstraat 
te Izegem, waar Matexi nv een verkaveling 
wenst te realiseren. De archeologen o.l.v. 
Frederik Wuyts (GATE bvba) troffen 
greppels, grachten en kuilen aan die deels 
als laatmiddeleeuws tot vroegmodern 
kunnen bestempeld worden. Een aantal 
sporen, waaronder een bleke greppel die 
een rechte hoek maakt, een houtskoolmeiler 
en een mogelijk brandrestengraf, konden 
niet nader gedateerd worden. Stalen van 
houtskool werden genomen voor antraco-
logisch onderzoek en C14-datering, maar 
vooralsnog ontbreken de nodige fondsen om 
deze sporen verder te valoriseren. Het 
terrein werd vrijgegeven voor verkaveling. 
 
 
4. Proefsleuvenonderzoek aan de 
Heirweg (Roeselare-Beveren) 
 

 
ill. 10 Het booronderzoek aan het bufferbekken langs 

de Heirweg te Beveren (RADAR) 

 
Aan de Heirweg in Beveren had de stad 
Roeselare een bufferbekken gepland op de 
samenvloeiing van de Krommebeek en de 
Vannestenbeek, een uitermate gunstige lo-
catie voor menselijke aanwezigheid. Begin 
2013 werd daarom een booronderzoek (De 
Brant e.a. 2013) in een verspringend 
driehoeksgrid van 10 x 12 m met plaatselijke 
verdichting uitgevoerd door archeologen 
o.l.v. Raph De Brant (GATE bvba). Uit de 
circa 150 boringen kwamen slechts enkele 
prehistorische indicaties in de vorm van silex 

chips en verbrande graankorrels. Het 
daaropvolgende proefsleuvenonderzoek 
(03/06 – 05/06/2013, Bruyninckx e.a. 2013b) 
stond o.l.v. Tina Bruyninckx (Monument nv).  
 

 
ill. 11 Het proefsleuvenonderzoek aan het 

bufferbekken langs de Heirweg te Beveren (RADAR) 
 
Naast wat recentere afvalkuilen werden 
slechts een oudere greppel en zes 
paalsporen aangesneden, waaruit wat 
handgevormd aardewerk kwam. 
 
 

5. Proefsleuvenonderzoek aan de 
Gitsbergstraat (Hooglede-Gits) 
 
Naar aanleiding van de uitbreiding van het 
Woonzorgcentrum Ter Linde aan de 
Gitsbergstraat te Gits werd een proefsleu-
venonderzoek (30/09 – 01/10/2013, Gierts 
e.a. 2013) uitgevoerd door archeologen o.l.v. 
Ilse Gierts (BAAC Vlaanderen).  
 

 
ill. 12 De aanleg van een coupe op de site met 
walgracht in de tuin van WZC Ter Linde te Gits 

(RADAR) 

 
Historische kaarten lokaliseerden hier een 
voormalige site met walgracht en het 
onderzoek diende de gaafheid te controleren 
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en een algemene datering aan de site te 
geven. Ondermeer via een coupe op de 
walgracht werden de oudste afzettingen in 
de 14de-15de eeuw gedateerd, overeen-
komstig de oudste kuilen op het wooneiland. 
Verdere opvulling gebeurde in de 17de-18de 
eeuw en opgave van de site eind 19de eeuw. 

Recente afgravingen en ophogingen hebben 
de site verder grotendeels verstoord. Het 
terrein werd vrijgegeven. 
 
Kijk voor verdere informatie zeker eens op 
de website van RADAR: 
http://www.bieradar.be/projecten
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