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Bewoningsdynamiek rond de Krommebeek
Verschuivingen in landgebruik en bewoning van de prehistorie tot en met de nieuwe tijd in Beveren
(gemeente Roeselare).
Mirjam Mostert1
In het voorjaar en zomer van 2015 is door BAAC bv, in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale
(WVI), een opgraving uitgevoerd aan de Vloedstraat in Beveren Noord (gemeente Roeselare). Hierbij is ruim
8 ha opgegraven waarbij archeologische sporen en vondsten zijn gedaan uit de perioden vanaf de prehistorie tot en met de Eerste Wereldoorlog. Interessant is de verschuiving in landgebruik en bewoning door de
tijd heen van de lager gelegen delen langs de Krommebeek naar de hoger gelegen gebieden en uiteindelijk
langs de huidige wegen.

1. Inleiding
De Krommebeek loopt ten noordoosten van de bebouwde kom van Beveren (Roeselare).
De beek watert vanuit het noorden af in de Mandel, die op haar beurt weer een zijrivier van
de Leie is. De huidige loop van de beek is deels rechtgetrokken door menselijk ingrijpen,
maar bevindt zich nog altijd op de locatie van een dal dat in de loop der eeuwen door de
Krommebeek is ingesneden. De huidige hoogte van dit dal varieert tussen de 21 en 23 m
+TAW. De beek heeft verschillende geulen ingesneden in de hoger gelegen gronden van de
cuesta van Tielt. Ten oosten van de Krommebeek bevinden zich de archeologische sites op
een niet geërodeerd deel van de oorspronkelijke cuesta-rug waarbij de hoogten variëren
tussen 23 en 26 m +TAW. Op deze overgang van het beekdal naar de hoger gelegen gronden ten oosten hiervan hebben BAAC en BAAC Vlaanderen in het voorjaar en de zomer van
2015 in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een opgraving uitgevoerd
aan de Vloedstraat en Krommebeekstraat in Beveren (gemeente Roeselare). Hierbij is ruim
8 ha opgegraven waarbij zowel het beekdal met de verschillende opvullingen van de paleogeul als hoger gelegen locaties ten oosten zijn onderzocht (Fig. 1). Dit gebeurde binnen
achttien verschillende onderzoeksgebieden, die aan de hand van de resultaten van het
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door GATE (Deconynck e.a. 2014) waren afgebakend.
Binnen de verschillende onderzoeksgebieden zijn, behalve de natuurlijke insnijdingen en
afzettingen van de beek, archeologische sporen en vondsten gedocumenteerd uit de perioden vanaf de prehistorie tot en met de Eerste Wereldoorlog. Interessant is de verschuiving
in landgebruik en bewoning door de tijd heen van de lager gelegen delen langs de Krommebeek naar de hoger gelegen gebieden en uiteindelijk langs de huidige wegen (Fig. 2). Deze
bewoningsdynamiek zal hieronder worden beschreven, waarbij per periode een kort overzicht zal worden gegeven van de aangetroffen archeologische waarden. Hierbij moet wel

1

Het onderzoek was in handen van Mirjam Mostert, archeoloog bij BAAC Nederland BV.

>>> Afbeeldingen door Maarten Leenders (BAAC).
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