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Administratieve gegevens

Vergunningsnummer:
Projectleider:
Naam erkende archeoloog:
Erkenningsnummer:
veldwerkleider:
Archeologisch team:
Bevoegde Vlaamse overheid:
Plannen:
Materiaaltekeningen:
Provincie:
Gemeente:
Deelgemeente:
Plaats:
Projectcode:
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:
Kadastergegevens:
Topografische kaart:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Relevante termen thesauri:
Beheer opgravingsdata:

Beheer vondsten:

Nummer wettelijk depot:
Titel:
Contact:

2017K99
Thomas Apers
Thomas Apers
OE/ERK/Archeoloog/2016/00110
Christof Vanhoutte
Christof Vanhoutte, Matthias Galloo
Jessica Van de Velde (Erfgoedconsulent Archeologie, Onroerend Erfgoed)
Christof Vanhoutte
Bert Mestdagh
West-Vlaanderen
Roeselare
Roeselare
Honzebroekstraat (zie plan in bijlage 1 en 2)
ROHOO17
X: 61553.2, Y: 184843.30
X: 61902.3, Y: 185046.03
Roeselare, afdeling 1, sectie A, percelen 707a (partim),708b (partim), 709l,
709p (partim), 709r, 713c en 718w (zie plan in bijlage 2
zie plan in bijlage 1
02/11/2017
03/09/2018
metaaltijden, middeleeuwen, nieuwe tijd, WOI, opgraving
Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 Ingelmunster
Durabrik Bouwbedrijven
Landegemstraat 10
9031 Drongen
D/2018/12.811/23
Archeologische opgraving Roeselare Honzebrouckstraat (prov. WestVlaanderen). Verslag van resultaten opgraving.
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80
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Aanleiding vooronderzoek

➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 2016E66 ID337

•

Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem

➔ zie het verslag van resultaten proefsleuven 2017I114 ID5019.

•

Resultaten natuurwetenschappelijk onderzoek

➔ zie het verslag van resultaten natuurwetenschappelijk onderzoek 2017K99.

•

Gemotiveerd advies

➔ Volledigheid van het onderzoek
Gezien de uitgevoerde bureaustudie de aanwezigheid van een archeologische site niet
kon uitsluiten werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Hierbij werden 20
parallelle, 1,80m brede sleuven met een tussenafstand van gemiddeld 12 tot 15m
aangelegd. De afstand varieerde in functie van de locatie van de funderingen voor de
kavels. Alle sleuven hadden een NNW – ZZO orientatie met uitzondering van de meest
westelijke sleuf. Het doel van deze proefsleuven bestond erin de ondergrond
archeologisch in kaart te brengen.
Het aantal archeologisch relevante sporen beperkte zich tot één enkel grachttracé, een
gedateerde kuil en enkele ongedateerde kuilen. Archeologisch interessanter waren de
twee kolenbranderskuilen of houtskoolmeilers ter hoogte van sleuf 2. De aanwezigheid
van deze structuren binnen het projectgebied is niet ontoevallig. In de direct regio
rondom het onderzoeksgebied konden reeds in het verleden tijdens archeologisch
(voor)onderzoek al een aanzienlijke hoeveelheid gelijkaardige structuren vrijgelegd die
(bijna alle) in de Romeins tijd gedateerd worden . Vermoed wordt dat de regio toenertijd
een productiecentrum was voor houtskoolvervaardiging. De nabijheid van bosrijk gebied
was hiervoor een vereiste om te kunnen voldoen aan de productienoden.
➔ De aanwezigheid van de archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van de resultaten proefsleuven) bleek dat er
zich op het terrein geen archeologische site bevond. Wel konden twee geisoleerde
Romeins houtskoolmeilers aangesneden worden ter hoogte van sleuf 2.
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➔ Waardering van de archeologische site
Aangezien het plangebied verder geen relevante archeologische resten bevatte, werd
beslist deze twee houtskoolmeilers mee op te nemen in het vooronderzoektraject. Hierbij
werden beide meilers zorgvuldig onderzocht met aandacht voor voldoende staalname in
functie van verder natuurwetenschappelijk onderzoek. De analyses en uitwerking van de
resultaten op deze twee meilers is op heden afgerond.

➔ Impactbepaling
De geplande werken zullen nefast zijn voor het bodempatrimonium. Echter werd tijdens
het archeologisch vooronderzoek geen archeologische site aangetroffen. Enkel twee
Romeinse houtskoolmeilers bleken archeologisch interessant. Het onderzoek op beide
structuren werd mee opgenomen in het vooronderzoektraject teneinde een vrijgave van
het terrein te kunnen verkrijgen mits voorwaarden (zijnde het uitwerken van de
natuurwetenschappelijke resultaten van de houtskoolmeilers).
➔ Bepaling van de maatregelen
Het natuurwetenschappelijk onderzoek op de houtskoolmeilers is uitgevoerd en
afgerond. Verder onderzoek op het projectgebied wordt niet aanbevolen en zou niet
leiden tot een vermeerdering van de kennis. Wel wordt gewezen op de wettelijke
verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te
melden aan Onroerend Erfgoed1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
1

