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Emmervormige pot, vroege ijzertijd / vroege
La Tène-periode (Ingelmunster, West-Vlaanderen)

Ingelmunster - Nijverheidstraat:
Kleine opgraving, grote verrassingen
Tina Bruyninckx1
Een archeologische opgraving ter hoogte van de Nijverheidstraat in Ingelmunster bracht een aantal interessante archeologische sporen en vondsten aan het licht. De oudste aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid op het terrein zijn verschillende vuurstenen artefacten uit het mesolithicum en Klokbekerscherven uit het
laat-neolithicum. De meeste sporen dateren echter uit de late ijzertijd en de overgang naar de vroege Romeinse periode. Naast heel wat gewone bewoningssporen kwam ook een structuur aan het licht met een
ongebruikelijke plattegrond en inplanting. Mogelijk gaat het hier om een cultusgebouw. Andere opmerkelijke
vondsten waren een laatmiddeleeuwse verdedigingsstructuur en enkele schuttersputten uit WOII.

1. Inleiding
Naar aanleiding van een geplande verkaveling voerde een team van Monument Vandekerckhove nv in het najaar van 2013 een archeologische opgraving uit op enkele percelen
aan de Nijverheidstraat te Ingelmunster (provincie West-Vlaanderen) (Bruyninckx 2014).
Opdrachtgever en financierder van het onderzoek was Woningbouw Taelman uit Dentergem. In totaal werd een zone van circa 5.063m² vlakdekkend onderzocht. Eerder vonden
op het terrein reeds enkele archeologische vooronderzoeken plaats. Allereerst was er een
gericht steentijdonderzoek in de vorm van twee booronderzoeken, gevolgd door een
proefputtenonderzoek. Deze werden uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv in
samenwerking met GATE bvba.
Uit de resultaten bleek dat binnen of direct rondom het plangebied één of meerdere
steentijdvindplaatsen aanwezig waren die echter niet duidelijk afgebakend konden worden in tijd en ruimte. Duidelijk was wel dat het moest gaan om een vindplaats met een
lage tot zeer lage densiteit en/of een zeer kleine omvang, en met een beperkte gaafheid
(Noens e.a. 2012a; Noens e.a. 2012b; Noens e.a. 2012c). Verder gericht steentijdonderzoek was aldus niet aangewezen.
Tijdens deze onderzoeken werden ook directe aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit recentere periodes. Daarom werd beslist het
terrein verder archeologisch te evalueren door middel van proefsleuven. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek, eveneens uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv, werden nederzettingssporen gevonden uit de late ijzertijd/vroege Romeinse periode. Het
ging voornamelijk om paalsporen en kuilen. Er zijn ook indicatoren voor prehistorische
vindplaatsen aangetroffen, met name een scherfje aardewerk uit het laat-neolithicum en
verschillende vuurstenen artefacten. Daarnaast werd ook een dubbele gracht aangesneden, die deel leek uit te maken van een verdedigingsstructuur uit de middeleeuwen of de
nieuwe tijd (Bruyninckx 2013). Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek werd
een archeologische opgraving van een deel van het terrein noodzakelijk geacht.
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Het onderzoek was in handen van Tina Bruyninckx , archeoloog bij Monument Vandekerckhove nv.
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