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Laatmiddeleeuws aardewerk van de opgraving aan
de Nijverheidstraat (Staden, West-Vlaanderen)

De archeologische projecten van BAAC
in de RADAR-regio
David Demoen1
De afgelopen jaren voerden de archeologen van BAAC Vlaanderen bvba diverse projecten uit in de RADARregio. Meestal ging het om proefsleuvenonderzoeken die slechts zelden resulteerden in een archeologische opgraving. Niettemin wist men vaak een aantal vooraf gestelde vragen te beantwoorden, voedde men de archeologische kennis van de directe omgeving en werden diverse stalen ter beschikking gesteld voor verder onderzoek. Hier volgt een beknopt overzicht van acht van deze projecten en de resultaten die eruit voortvloeiden.
Naast een site met walgracht komen ook enclosure-greppels, een laatmiddeleeuws grachtensysteem, een tonput en diverse houtskoolmeilers aan bod.

1. Een site met walgracht in de achtertuin van WZC Ter Linde in
Hooglede
In opdracht van het OCMW van Hooglede heeft BAAC
Vlaanderen bvba in het najaar van 2013 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd
op het terrein van WZC Ter Linde aan de Gitsbergstraat
te Hooglede-Gits (Fig. 1) (Gierts e.a. 2013). Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 0,65 ha, dat werd
onderzocht d.m.v. drie proefsleuven.
Uit cartografische bronnen bleek dat het onderzoeksterrein aan de Gitsbergstraat ter hoogte van een laatmiddeleeuwse walgrachtsite gelegen was. Tijdens het
veldwerk werden enkele relevante sporen blootgelegd,
waaronder een vijftal kuilen. Twee ervan konden op
basis van het aardewerk in de vulling in de 14e tot 15e
eeuw gedateerd worden. Aan de overige kuilen werd
een oudere datering toegeschreven, in de loop van de
late 12e en 13e eeuw. Deze kuilen bevonden zich allen
binnen het omwalde wooneiland. De bewoning op deze locatie gaat dan waarschijnlijk ook terug tot de volle
middeleeuwen (late 12e - 13e eeuw).

Figuur 1: Situering van het onderzoeksterrein langs de Gitsbergstraat te
Hooglede (GRB, www.geopunt.be).

Rondom het wooneiland lag een 16 m brede walgracht
(Fig. 2). Deze gracht werd echter pas in de loop van de
14e en 15e eeuw uitgegraven. De meest recente demping van dit spoor wordt op basis van het vondstmateriaal in de 17e - 18e eeuw gedateerd, maar het historisch kaartmateriaal plaatst dit eerder aan het einde
van de 19e eeuw.
Structureel betrof het een enkelvoudige walgrachtsite
Figuur 2: Aanzet van de coupe op de walgracht (RADAR).
1

David Demoen is archeoloog bij BAAC Vlaanderen bvba.
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