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PROSPECTIE BEVEREN NOORD-OOST, RADAR / V.O.B.O.W.-WAR
Jozef Goderis en Willem Hantson.
Op uitnodiging van Willem Hantson, (RADAR) brachten zeven leden van de WAR
(Werkgroep Archeologie Roeselare) op donderdag 10 april 2014 een werkbezoek aan het
proefsleuvenonderzoek in Beveren Noord-Oost. Dit toekomstige bedrijventerrein zal zo’n
50ha beslaan tussen de Ringweg R32, de Beversesteenweg, de Heirweg en de Vloedstraat.
We werden verwelkomd door werfleider Jasper Deconynck en zijn collega van het Ghent
Archaeological Team (Gate).

Bezoek aan de proefsleuven

Veldprospectie

Het opengelegde afgegraven vlak toonde
twee aspecten: vooreerst een poel met
humeuze verkleuring uit de late middeleeuwen en een gebioturbeerde windval.
Daarachter bevond zich een plattegrond van
een vol - middeleeuwse woning met centraal
een 7-tal grotere en kleinere duidelijk te
onderscheiden paalsporen (foto 1). Het
geheel was omrand door een netwerk
van humusrijke greppels.

Vervolgens gingen we over op tot een
gerichte veldprospectie op een terrein waar
binnenkort nog proefsleuven getrokken
zullen worden, het vooronderzoek van het
vooronderzoek kan men stellen (foto 2).
Deelnemers: RADAR: Willem Hantson &
WAR: Christ Naert, Marileen Sagaert, Elien
Naert, Pieter Naert, Roland Swaenepoel en
Jozef Goderis.

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Voor de prospectie stelden de deelnemers
zich naast elkaar op met een tussenafstand
van 1m50 à 2m en speurden op het terrein
op deze wijze een zestal kortere en langere
stroken af (foto 2). Op het einde van elke
prospectiestrook werden de gevonden potscherven en andere archeologica bekeken,
besproken en hun vondsrelevantie ten
aanzien van het terrein ingeschat (foto 3).
Wat relevant bleek voor voorlopige bewaring
en studie werd bijgehouden.
De eerste stroken werden gelopen vlakbij de
voorlopig nog bewaarde hoeve met
hoofdgebouw, stallingen en schuur, om dan
steeds verder van de bebouwing te prospecteren. Onmiddellijk konden we vaststellen dat hoe verder van de bewoning, er
praktisch geen oppervlaktevondsten meer te
bespeuren waren. Dit, tot Marileen Sagaert
plots een prachtig bewerkt silexwerktuig
opviste (foto 4 en 5).

Een voorlopige determinatie door twee
deskundigen van V.O.B.o.W.-WAR geeft het
volgende: vermoedelijk een a-tyisch stuk,
eerder gericht op schaaf- dan op
schrabwerk. Datering: Nieuwe Steentijd of
misschien zelfs eind Nieuwe Steentijd, begin
Bronstijd.
Het stenen werktuig was om begrijpelijke
redenen het kroonstuk van de namiddag,
samen met een middeleeuwse bodemscherf
met standlobben (14de-15de eeuw), aangetroffen dichter bij het bewoningsareaal. Een
speciale vermelding is er voor een knikker uit
steengoed, ruwweg te dateren in de 15de 17de eeuw.
Dergelijke veldprospecties kunnen dus
wijzen op concentraties en aanleiding geven
tot meer bewuste aanleg van proefsleuven
en kijkvensters. Het materiaal werd meegenomen binnen het lopende onderzoek en
de resultaten hopen we tegen een volgende
editie van de WAK te kunnen publiceren.
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Foto 5
(alle foto’s Christ Naert)
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