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1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Roeselare
Populierstraat (provincie West-Vlaanderen), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen
3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een
erkend archeoloog. De archeologienota1 bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma
van maatregelen was opgenomen dat een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in
uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de
resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven.
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op maandag 1 februari 2021. Het sleuvenplan zoals
opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 7 parallelle quasi oost-west georiënteerde
sleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan kon grotendeels gevolgd worden. Voor de uitgraving werd
gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. De grond werd gescheiden
afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de sleuven werden
deze gedicht.
De zone van de geplande werken is ca. 8110m² groot. Hiervan werd ca. 865,3m² (10,7%) onderzocht
door middel van proefsleuven en 85,2m² (1,1%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde
dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk werd hiermee net niet
behaald (11,8%). Desondanks kon een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch
potentieel, dat in dit geval negatief bleek te zijn.
Archeologische vondsten in de ruimere omgeving rond het plangebied tonen aan dat de regio reeds
bezocht werd in het finaal Paleolithicum. Gravend onderzoek ten zuidwesten van het plangebied
bracht verder reeds nederzettingssporen uit de midden-Romeinse periode aan het licht.
Middeleeuwse archeologische waarden zijn vooralsnog voornamelijk gekend via cartografische
bronnen. Deze geven immers verschillende walgrachtsites aan in de omgeving. Archeologisch
vooronderzoek2 net ten oosten van het plangebied bracht daarnaast enkele perceelsgreppels uit de
nieuwe en nieuwste tijd aan het licht. Ook werden enkele paalkuilen en twee houtskoolmeilers
aangesneden. De datering van de sporen blijft wegens het ontbreken van vondstmateriaal onzeker.
Zoals de cartografische studie van het plangebied reeds aangaf, was het terrein vanaf de 18de eeuw
onbebouwd en in gebruik als landbouwgrond. In de omgeving komen verschillende historische hoeves
voor, waartussen strak ingedeelde landbouwgronden aanwezig zijn. De aangetroffen sporen getuigen,
samen met de sporen aangetroffen tijdens het eerder vooronderzoek meteen ten oosten van het
plangebied, van een dergelijke landindeling en kunnen geïnterpreteerd worden als off-site fenomenen.
Er werden geen bewoningssporen aangetroffen. De sporen dateren vermoedelijk uit de nieuwe en
nieuwste tijd, maar de landindeling gaat mogelijk terug tot de late middeleeuwen.
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Gezien de aangetroffen sporen geïnterpreteerd kunnen worden als off-site fenomenen met geringe
archeologische waarde en een verder onderzoek ervan aldus geen significante kenniswinst inhoudt,
wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.

