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1. GEPLANDE WERKEN
In het kader van de geplande ontwikkeling van een verkaveling langsheen de
Honzebroekstraat in Roeselare (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team
van Monument Vandekerckhove nv een archeologische opgraving uit op het terrein. Het
gebied dat zal ontwikkeld worden is 40622m² groot.1De inrichting van het plangebied bestaat
voornamelijk uit kavels waarop eengezinswoningen zullen worden gebouwd. Deze worden niet
onderkelderd. De ingreep in de bodem zal dus vooral bestaan uit uitgravingen ten behoeve
van de funderingen voor de individuele woningen. Daarnaast zal ook een wegenis worden
aangelegd met verschillende nutsleidingen, wat eveneens een aanzienlijke bodemverstoring
met zich meebrengt. Een plan met doorsnedes hiervan bestaat (voorlopig) niet en kan dus niet
toegevoegd worden aan dit rapport. Wel is duidelijk dat de bodem ter hoogte van de wegenis
diep verstoord zal worden, aangezien daar de rioleringen komen te liggen. In het noorden van
het terrein, waar een groenzone komt, zal er eveneens gegraven worden, aangezien er veel
reliëfwijzigingen zijn voor het aanleggen van wadi’s en bufferbekens. De locatie van de
wegenis, de groenzone en de gronden die verkocht worden als kavels ligt min of meer vast,
ook al kunnen kleine wijzigingen niet uitgesloten worden.
Aangezien de ontwikkeling van de landbouwgronden een verstoring van de bodem met zich
zal meebrengen, werd voorafgaand een bureaustudie uitgevoerd voor het plangebied
(2016E66 ID339). Op basis hiervan kon de aan- of afwezigheid van een archeologische site
niet gegarandeerd worden. Aansluitend werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij
de weinige aangetroffen archeologisch relevante resten in hun totaliteit mee onderzocht
werden met het oog op vervolgonderzoek (2017I114 ID5019). Het onderzoek werd uitgevoerd
volgens de Code van Goede Praktijk. Willem Hantson (BIERADAR) stond in voor de
wetenschappelijke begeleiding van het project.

Figuur 1: Verkavelingsplan van de toekomstige woonwijk (30 mei 2016).2

1
2

Informatie van Martijn Vandevelde (projectontwikkelaar Durabrik Bouwbedrijven nv).
Bron: architect initiatiefnemer.
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2. BESCHRIJVEND GEDEELTE
2.1. Archeologische voorkennis

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek3 kon de aan- of afwezigheid van een
archeologisch site binnen het plangebied niet worden vastgesteld. Om de vooropgestelde
vraagstelling van dit bureauonderzoek te kunnen beantwoorden, werd overgegaan tot een
proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd tussen 18 en 22 september 2017.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar het verslag van
resultaten proefsleuvenonderzoek4.
Het aantal archeologisch relevante sporen beperkte zich tot één enkel grachttracé, een kuil uit
de metaaltijden en enkele ongedateerde kuilen. Archeologisch interessanter waren de twee
kolenbranderskuilen of houtskoolmeilers ter hoogte van sleuf 2. Het onderzoek op beide
structuren werd mee opgenomen in het vooronderzoektraject teneinde een vrijgave van het
terrein te kunnen verkrijgen mits voorwaarden. Dit eindverslag behelst deze voorwaarden,
namelijk de verdere natuurwetenschappelijke uitwerking van de genomen stalen op beide
structuren.

Figuur 2: Zicht op de aangetroffen sporen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het meest rechtse
kijkvenster bevat de twee aangetroffen houtskoolmeilers.

3
4

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/337
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/5019
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2.2. Beschrijving van de onderzoeksopdracht
2.2.1. Vraagstelling
Het doel van het natuurwetenschappelijk onderzoek op de aangetroffen houtskoolmeilers
tijdens de proefsleuven bestaat erin een antwoord te formuleren op onderstaande
onderzoeksvragen5:
-

-

-

-

Kan de productie van secundaire grondstoffen tijdens het houtskoolproductieproces
bevestigd worden? M.a.w. bevinden zich teerresten op de binnenzijde van het
aangetroffen aardewerk uit de vulling van houtskoolmeiler 5? Indien ja wat is de
samenstelling hiervan?
Welke dateringen brengen de C14 analyses op beide houtskoolmeilers naar voor? Is
er sprake van gelijktijdigheid? Kan het aangetroffen aardewerk hiermee in verband
gebracht worden?
Kunnen beide sporen gelinkt worden aan naburige vindplaatsen op basis van datering?
Welke houtsoorten werden gebruikt tijdens de houtskoolproductie? Gaat het om
willekeurig hout aanwezig in de directe regio, of eerder om geselecteerd (duurzaam)
hout (al dan niet geïmporteerd)?
Gaat het om gekapt hout of om eerder bewerkt hout? Zijn er sporen van bewerking
zichtbaar op de houtresten?
Kan het aangetroffen houtspectrum iets zeggen over het landschap in de buurt? Kan
dit vergeleken worden met naburige vindplaatsen?

2.2.2. Randvoorwaarden
2.3. Werkwijze en opgravingsstrategie
De aangetroffen meilers werden op 22 september 2017 onderzocht volgens de
kwadrantenmethode. Deze methode laat de registratie van het lengte- en breedteprofiel toe.
De vlakregistratie van de houtskoolmeilers gebeurde aan de hand van een GPStoestel, de
doorsnedes van de meilers werden geregistreerd door middel van een fototoestel, Ipad en
bijhorende database.

5

Zie ook prograamma van maatregelen in het verslag van resultaten proefsleuven
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/5019
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3. ASSESSMENTRAPPORT
3.1. Beschrijving en registratie
De bewaringdiepte van beide meilers was eerder beperkt: voor meiler 4 ging het om een diepte
van ca. 12cm en voor meiler 5 om een diepte van ca. 20cm. De vulling van beide meilers was
min of meer gelijkaardig: onderaan in beide meilers was een sterk houtskoolrijke lens
aanwezig met daarboven een matig tot sterk gebioturbeerd vrij houtskoolrijk opvullingspakket.
In totaal werden 20 representatieve stalen ingezameld met het oog op verder
natuurwetenschappelijk onderzoek. Het gaat om 5 grote monsterzakken voor meiler 4 en 15
grote monsterzakken voor meiler 5. Alle aangetroffen stalen werden per context voorzien van
een uniek vondstnummer.
Enkel in meiler 5 konden de resten van 2 aardewerk recipiënten ingezameld worden. Beide
stukken aardewerk bevonden zich centraal langs oostelijke zijde op de lange profielas.
Kenmerkend was de slechte bewaringsconditie van het aardewerk, waardoor het aardewerk
quasi direct verbrokkeld en/of verpulverd. Op basis van de veldwaarnemingen kan wel gesteld
worden dat het gaat om een bodemfragment en een randfragment hangevormd geoxideerd
gebakken aardewerk. Dit randfragment werd in bulk ingezameld voor verder
natuurwetenschappelijk onderzoek.
In het kader van een breder onderzoek op houtskoolmeilers werd samengewerkt met
Onroerend Erfgoed Vlaanderen (dr. Koen Deforce) en de Universiteit Gent (Philippe Desmet).
Het doel van het onderzoek was om na te gaan of de aangetroffen houtskoolmeilers op een
non destructieve manier voorafgaand aan het archeologisch onderzoek kunnen opgespoord
worden vanaf het maaiveld door middel van geofysische prospectie op basis van hun
electromagnetische eigenschappen . Dit geofysisch onderzoek werd op dezelfde dag als het
archeologisch onderzoek uitgevoerd en zorgde niet voor vertraging van het archeologisch
veldwerk.
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Figuur 3: Zicht op de onderzoeksmethode op de aangetroffen houtskoolmeilers (© Monument
Vandekerckhove nv & RADAR).

Figuur 4: Linksboven zicht op houtskoolmeilers 4 (achtergrond) en 5 (voorgrond) vanuit de lucht.
Rechtsboven houtskoolmeiler 4 onderzocht dmv de kwadrantenmethode. Onderaan het aangetroffen
handgevormd aardewerk in situ. De uitholling rechts is de locatie waar het verpulverde bodemfragment
handgevormd aardewerk zich bevond.
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Figuur 5: Dwars- en lengteprofiel op meiler 4.

Figuur 6: Dwars- en lengteprofiel op meiler 5.

3.2. Wetenschappelijk potentieel
De aanwezigheid van houtskoolmeilers binnen het projectgebied is niet toevallig. In de directe
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 rond Roeselare
toenertijd een productiecentrum was voor houtskoolvervaardiging op grote schaal. De
nabijheid van bosrijk gebied was hiervoor een vereiste om te kunnen voldoen aan de
productienoden.
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Het doel van dit natuurwetenschappelijk onderzoek bestaat erin de bestaande informatie
ontrent het fenomeen houtskoolmeiler verder aan te vullen en –waar mogelijk- te verfijnen.
Onderzoek op dergelijke structuren is nog maar een recent gegeven.
Een eerste reden hiervoor is dat houtskoolmeilers tijdens archeologisch onderzoek tot voor
kort niet altijd als dusdanig werden herkend. Nog steeds –zij het in mindere mate- worden deze
structuren verward met brandrestengraven. In tegenstelling tot deze laatste structuren
bevatten houtskoolmeilers nooit verbrande botresten. Bovendien bevatten houtskoolmeilers
vaak een verbrande rand rondom de aanlegkuil die duiden op in situ verbranding. Hoewel deze
argumentering niet 100% sluitend is, kunnen deze toch al helpen bij het maken van het
onderscheid tussen beide fenomenen. Daarnaast ligt een toename in archeologisch
onderzoek vanaf ca. 2010 en het beter herkennen van dit fenomeen mee aan de basis.

3.3. Uit te voeren onderzoek
In eerste instantie werd antracologisch onderzoek aanbevolen. Deze natuurwetenschappelijke
methode heeft als doel te bepalen welke houtsoorten gebruikt werden bij de
houtskoolproductie. Gaat het bijvoorbeeld om willekeurig hout aanwezig in de directe regio, of
eerder om geselecteerd (duurzaam) hout (al dan niet geïmporteerd)? Daarnaast kan deze
methode ook het oud hout effect uitsluiten bij de AMS C14 analyses die geadviseerd worden
voor beide structuren, door een selectie van jonge takjes en twijgen of boomsoorten die een
relatief kort levensbestaan hebben (bv. hazelaar, els,..). Een C14-analyse op deze
geselecteerde fragmenten geeft een meer betrouwbare datering.
Een derde en laatste natuurwetenschappelijke techniek die geadviseerd wordt en kan
bjdragen tot een verdere kennis van de kolenbranderskuilen of houtkoolmeilers, is een
chemische analyse op de binnenzijde van het aangetroffen aardewerk. Uit voorgaand
archeologisch onderzoek is gebleken dat sommige houtskoolmeilers nog een extra kuil direct
naast of deels onder de verbrandingskuil bezitten, waarover nog geen duidelijkheid bestaat.
Één hypothese bestaat erin dat deze kuilen dienden voor de opvang van secundaire
grondstoffen bij het productieproces, waaronder teer. Een chemische analyse op de
binnenzijde zou op die manier de hypothese van deze ‘bijkuil(en)’ al dan niet kunnen
bevestigen.
Tot slot werd na deze chemische analyse het aardewerk voorzichtig en met de juiste middelen
met precisie ontdaan van alle grondresten om een profieltekening van het aardewerk te
bekomen.
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4. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS
4.1. Landschappelijke situering
Roeselare is centraal gelegen in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het
arrondissement Roeselare. De stad situeert zich tussen de steden Brugge (in het noorden) en
Kortrijk (in het zuiden). In het noorden grenst Roeselare aan de gemeenten
Lichtervelde en Hooglede, in het oosten aan de stad Izegem en de gemeente Ardooie, in het
zuiden aan de gemeente Ledegem en in het westen aan de gemeenten Moorslede,
Zonnebeke en Staden.
Het plangebied situeert zich ten noordwesten van de stadskern van Roeselare, nabij de grens
met Hooglede (zie Figuur 7 en bijlage 1). In het westen wordt het begrensd door de
Honzebroekstraat, in het zuiden door de tuinen van de bebouwing langs de Lijnwaadstraat, en
in het oosten en noorden door percelen die momenteel in gebruik zijn als akkerland. Kadastraal
zijn de percelen terug te vinden onder afdeling 1, sectie A, percelen 707a (partim), 708b
(partim), 709l, 709p (partim), 709r, 713c en 718w (zie Figuur 8 en bijlage 2). Op de
bodemgebruikskaart uit 2001 staat het hele projectgebied gekarteerd als akkerland (zie bijlage
5), een situatie die nog steeds actueel is.6

Figuur 7: Ligging van het plangebied op de topografische kaart.

6

https://www.geopunt.be/
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Figuur 8: Ligging van het plangebied op de kadasterkaart.

Roeselare behoort tot zandlemig Vlaanderen. Het reliëf is licht golvend, met hoogtes die
schommelen tussen +20 en +35m TAW. Van west naar oost is er een algemeen dalend
verloop. Het projectgebied ligt ten zuiden van de steile rand van de cuesta van Tielt (zie bijlage
6), op een lichte verhevenheid in het landschap, tussen de Kasteelbeek in het oosten en de
Onledebeek in het westen. De afstand tot deze waterlopen bedraagt respectievelijk 520m en
1570m. Langs de Honzebroekstraat bedraagt de hoogte van het terrein +25,3m TAW. Naar
het oosten toe stijgt het reliëf, waarbij de hoogte schommelt tussen +25,6m TAW en +25,9m
TAW, om dan kort bij de oostelijke grens van het plangebied opnieuw af te hellen tot +25,1m
TAW (zie bijlage 7). Ter hoogte van de noordelijke grens van het plangebied (centraal)
bedraagt de hoogte +25,6m TAW. In zuidelijke richting stijgt het terrein vervolgens tot +25,9m
TAW in het centrum, om dan opnieuw te dalen richting de Lijnwaadstraat tot +25,1m TAW (zie

Figuur 9 en bijlage 3).
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Figuur 9: Ligging van het plangebied op het DHM.

De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid van
Kortemark.7 Deze eenheid bestaat uit een marien, compact, kleiig, grijs, fijn silt, met zandige
intercalaties. De gemiddelde dikte bedraagt 17m. Het Lid van Kortemark is net als het Lid van
Egem een onderdeel van de Formatie van Tielt. Deze formatie bestaat uit marien zeer fijn zand
en silt, afgezet in de zee die België bedekte tijdens het midden- tot laat-Ieperiaan (VroegEoceen). De Formatie van Tielt bevindt zich bovenop de Formatie van Kortrijk, waar het lid
van Aalbeke een onderdeel van is. Deze formatie bestaat uit een dik pakket mariene zandige
klei uit het vroege Ieperiaan (zie Figuur 10 en bijlage 5). De Quartair geologische kaart geeft
aan dat de ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit eolische afzettingen van het
Weichseliaan (laat-Pleistoceen) (code ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (code
HQ) (zie bijlage 11).8 De dikte van het quartair pakket bedraagt op deze plaats 5 tot 10m.

7
8

https://www.geopunt.be/
https://www.geopunt.be/
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Figuur 10: Ligging van het plangebied op de tertiair geologische kaart.

4.2. Bodemkundige situering9
Het grootste deel van het plangebied staat op de bodemkaart gekarteerd als een vochtige
zandleembodem van het type Pcc (zie Figuur 11 en bijlage 6). Pcc-bodems zijn matig droge
lichte zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De bouwvoor is
grijsbruin, 25 tot 30cm dik en goed humeus. Bij de gedegradeerde eenheden met verbrokkelde
textuur B, werd bij de incultuurname een deel van de uitlogingshorizont met de bouwvoor
vermengd tot een homogene goed humeuze Ap, waaronder een bruingele overgangshorizont
met een dikte van 20 tot 30cm voorkomt. De verbrokkelde textuur B situeert zich tussen 50 en
80cm. Veel Pcc-gronden zijn beïnvloed door de Tertiaire onderliggende formaties die op
wisselende diepte een gevarieerd substraat vormen. Een klein stukje bodem, centraal in het
noorden van het projectgebied, is eveneens geregistreerd als een vochtige zandleembodem,
maar dan van het type Pdc. Dit is een matig natte lichte zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont. Bij deze matig natte bodems op lichte zandleem is de
grijsbruine humeuze bovengrond homogeen en goed ontwikkeld. De gemiddelde dikte
bedraagt 30cm. De verbrokkelde textuur B is zwak ontwikkeld en begint op 40 à 60 cm.
Roestverschijnselen beginnen tussen eveneens tussen 40 en 60 cm. Deze bodems komen
vooral voor in depressiegebieden van het licht zandleemgebied. In het oosten van het
plangebied, op het hoogste punt, bevindt zich een strook droge zandleem van het type Pbc.

9

https://www.geopunt.be
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Dit is een droge lichte zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont. Deze gronden hebben doorgaans een bouwvoor die 20 à 30cm dik is, donker
grijsbruin, matig humeus, en die rust op een bruinachtige zwak humeuze overgangshorizont
van 20 tot 30cm dikte waaronder soms een enigszins uitgeloogde horizont voorkomt. De gave
of verbrokkelde textuur B begint op 70 tot 90cm diepte. Roestverschijnselen beginnen tussen
90 en 120cm. Variërende substraten kunnen op wisselende diepte aanwezig zijn. Deze
bodems kenmerken vooral Tardiglaciale kouterruggen. Ter hoogte van de noordwestelijke
hoek van het plangebied bestaat de bodem uit natte zandleem, van het type Lhp. Dit is een
natte zandleembodem zonder profielontwikkeling. De humeuze bovengrond is grijsbruin en
rust op een colluviaal dek met baksteen- en houtskoolrestjes. Roestverschijnselen beginnen
onderaan de bouwvoor en gaan door in het ganse profiel of verminderen soms met de diepte.
Het zandleemdek rust dikwijls op wisselende diepte op Tertiair substraat. De gronden zijn
periodiek onderhevig aan sterke wateroverlast.

Figuur 11: Het plangebied op de bodemkaart.

In totaal werden negen bodemprofielen geplaatst en beschreven verspreid over het terrein met
als doel een voldoende inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw binnen het projectgebied.
Globaal genomen kent de bodem een vrij simpele opbouw en kan deze beschreven worden
aan de hand van onderstaand profiel (P2 sleuf 5, zie Figuur 12). De donkergrijze ploeglaag is
sterk organisch en varieert in dikte tussen 30 en 45cm. Direct hieronder bevindt zich een
lichtbruinig gevlekt oranje moederbodem die matig gebioturbeerd was. Vanaf ca. 80cm diepte
komen roestverschijnselen voor.
Opvallend is het ontbreken van een duidelijk aanrijkingshorizont of B-horizont. Deze kon enkel
worden vastgesteld in de meest noordwestelijke hoek van het terrein. De dikte van dit pakket
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bedroeg hier maximaal 15cm. Ook op andere locaties binnen het onderzoeksgebied werd nog
locaal deze horizont waargenomen, weliswaar minder sterk uitgeproken. De afwezigheid van
deze aanreikingshorizont duidt mogelijk op erosie van het projectgebied.

Figuur 12: Bodemprofiel 5, sleuf 2. Het archeologisch niveau bevindt zich direct onder de ca.
0,40m dikke bouwvoor.
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5. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
5.1. Historisch kader10
Roeselare is ontstaan op het kruispunt van twee Romeinse heerbanen: de weg Bavay-RijselMenen-Roeselare-Brugge-Aardenburg en de weg Doornik-Kortrijk-Wijnendale-Oudenburg.
De geschreven geschiedenis begon wanneer Roeselare in 822 voor het eerst vermeld werd
als “Roslar” in een oorkonde waarin Lodewijk de Vrome het gebied schonk aan de SintPietersabdij van St-Amand-les-Eaux in Noord-Frankrijk. In 957 gaf Boudewijn III de Jongere
toelating om de stad te versterken tegen de invallen van de Noormannen. Vermoedelijk gaat
het om ’s Gravenwal, een versterkte woning die gebouwd werd op een omwalde motte nabij
de Sint-Michielskerk. Hetzelfde charter verschafte ook het privilege tot het houden van een
wekelijkse markt. Intussen ontwikkelden de landelijke kernen zich tot dorpsgemeenschappen.
Zo werd Beveren voor het eerst vermeld in 1011 als Bebrona, en uit 1116 dateren de oudste
vermeldingen van Rumbeke en Oekene (Hocana). Deze dorpjes lagen verspreid rondom
Roeselare, dat circa 1250 het stadsrecht kreeg van Margaretha van Constantinopel. De stad
kreeg een hal met belfort op het marktplein, een eigen zegel en eigen stadsfinanciën. In de
14de en 15de eeuw fungeerde Roeselare als centrum van de weefnijverheid, maar stilaan was
er een geleidelijke recessie wegens de prijzenslag met de omringende concurrerende steden.
In 1488 werd een groot deel van de stad verwoest door de huurlingen van Maximiliaan van
Oostenrijk, waarbij onder andere de stadshal, het belfort en de Sint-Michielskerk vernield
werden. Rond 1500 werden de verwoeste gebouwen heropgebouwd. De 16de eeuw was een
onrustige periode door het strenge Spaanse bewind en het verzet daartegen, met
brandstichtingen, vernielingen, belastingheffingen, invallende roversbendes, en in de tweede
helft van de 16de eeuw in toenemende mate ook religieuze conflicten. Door het uitbreken van
de 80-jarige Oorlog in 1568 verlieten heel wat ambachtslieden de streek om zich te vestigen
in de Noordelijke Nederlanden, Duitsland en Engeland. De lakennijverheid in de stad
verdween bijna geheel. In het begin van de 17de eeuw was er een periode van relatieve rust
onder Albrecht en Isabella. De linnennijverheid werd opgestart, maar door de Frans-Spaanse
oorlogen bleef een echte economische heropleving uit. De eerste decennia van de 18de eeuw
zorgden voor een heropbloei en de linnenproductie schoot de hoogte in. In het begin van de
19de eeuw volgde een geleidelijke recessie in de linnenweverij omdat deze huisnijverheid niet
opgewassen was tegen de concurrentie van het mechanisch gesponnen garen uit Engeland.
Deze mechanisatie leidde in de tweede helft van de eeuw tot de bouw van fabrieken aan
waterspaarbekkens, wat dan weer zorgde voor een grote bevolkingsaangroei en een sterke
uitbreiding van de stad. Tijdens WOI bevond Roeselare zich in het Duitse “Etappengebiet” met
aan de westelijke stadsgrens de “Flandernstellung”. Ondanks de nabijheid van het front kende
de stad slechts beperkte verwoestingen tot juli 1917, toen het Brits offensief zorgde voor een
toename van het aantal luchtbombardementen met als gevolg de verwoesting van het
arsenaal. Tijdens WOII ondervond de stad weinig schade.

10
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Over het onderzoeksgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. Roeselare wordt op
verschillende historische kaarten afgebeeld, maar de vroegste kaart waaruit relevante
informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (1771-1778; zie Figuur 13 en bijlage 7).
Daarop is te zien dat het plangebied onderverdeeld was in een aantal percelen die gebruikt
werden als landbouwgrond. Ook op de Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 14 en bijlage
8), de Vandermaelenkaart (1846-1854; zie Figuur 15 en bijlage 9) en de Poppkaart (18421879; zie Figuur 16 en bijlage 10) is dat het geval, hoewel de percellering in tussentijd wel
veranderd is. Vrij centraal aan de zuidelijke projectgrens is een vijver afgebeeld die deels
binnen het plangebied lijkt te vallen. Deze vijver hoorde bij een zuidelijker gelegen hoeve.
Op een luchtfoto uit 1971 is een oost-west georiënteerd baantje zichtbaar, dat op het einde
afdraait in noordelijke richting. Deze veldweg deed ongetwijfeld dienst als toegang van de
landbouwer tot het verder gelegen perceel Ook ter hoogte van de noordwestelijke hoek van
het terrein was nu een veldweg aanwezig, met zuid-noord oriëntatie (zie Figuur 17 en bijlage
11). Een luchtfoto uit 1978-1990 toont al deze aarden wegjes niet meer (zie Figuur 18 en
bijlage 12). Wel is op deze foto een hoogspanningsmast herkenbaar nabij de noordelijke grens
van het plangebied. Een luchtfoto uit 2015 toont eenzelfde situatie (zie Figuur 19 en bijlage
13), met percelen die integraal in gebruik zijn als akkers. De historische kaarten en luchtfoto’s
maken duidelijk dat het terrein tijdens de laatste eeuwen enkel in gebruik is geweest als
landbouwgrond. Op geen van de kaarten of foto’s is ter hoogte van het plangebied bebouwing
te zien.

Figuur 13: Het plangebied geprojecteerd op de Ferrariskaart.
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Figuur 14: Het plangebied geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 15: Het plangebied geprojecteerd op de Vandermaelen kaart.
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Figuur 16: Het plangebied geprojecteerd op de Poppkaart.

Figuur 17: Het plangebied geprojecteerd op een luchtfoto uit 1971.

NOTA ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT
21
Projectcode: 2017K99
Verslag van resultaten natuurwetenschappelijk onderzoek

Figuur 18: Het plangebied geprojecteerd op een luchtfoto uit 1990.

Figuur 19: Het plangebied geprojecteerd op een luchtfoto uit 2015.

5.2. Archeologisch kader
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Het verkavelingsproject van Durabrik en Lapeirre langs de Honzebroekstraat maakt deel uit
van grotere ontwikkelingen in de regio. In het kader daarvan werden in de omgeving van het
plangebied recentelijk een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd, met interessante
resultaten (zie Figuur 20 en bijlage 14):11

11

-

In januari 2016 vond ongeveer 175m ten noorden van het projectgebied een
proefsleuvenonderzoek plaats langs de Honzebrouckstraat te Hooglede, en dit in het
kader van een geplande verkaveling (circa 8 ha). Tijdens dit onderzoek, uitgevoerd
door Ruben Willaert bvba, werden verspreid over het terrein vierentwintig (vermoedelijk
Romeinse) houtskoolmeilers blootgelegd. De grote hoeveelheid wijst mogelijk op
ambachtelijke activiteiten (zoals metaalbewerking) in de omgeving. Naast de meilers
werden ook heel wat greppel- en grachtsegmenten aangetroffen, waarvan de
meerderheid echter subrecent is.12 De andere sporen (kuilen en paalkuilen) werden
grotendeels geïsoleerd aangetroffen, zonder aanwijzingen voor een datering.

-

Nog langs de Honzebroekstraat voerde BAAC Vlaanderen van 5 tot en met 6 december
2016 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit13. Dit onderzoek
gebeurde in opdracht van Hectaar nv. Binnen het onderzoeksterrein werden vrijwel
geen relevante nederzettingssporen aangetroffen. De enige relevante sporen waren
de twee lichtgrijze, uitgeloogde greppelstructuren die vermoedelijk als enclosgreppels
rond een rurale nederzetting moeten geinterpreteerd worden. Dergelijke sporen
kunnen dateren tussen de metaaltijden en de volle middeleeuwen. Daarnaast werden
tijdens dit onderzoek een viertal houtskoolmeilers aangetroffen, waarvan nog geen
informatie voorhanden is.

-

Ten noordwesten van het projectgebied situeert zich het toekomstige bedrijventerrein
‘Beveren-Onledebeek’ dat de WVI samen met Global Estate Group zal ontwikkelen. In
het najaar van 2015 vonden op dit terrein twee proefsleuvenonderzoeken plaats (circa
18ha), één door Ruben Willaert bvba en één door Gate bvba. Er werden daarbij
nederzettingssporen en funeraire sporen van een uitgestrekt Romeins ruraal
landschap aangetroffen, alsook sporen uit de ijzertijd, de middeleeuwen, de nieuwe tijd
en de eerste wereldoorlog.14 Er werden verschillende zones afgebakend voor verder
onderzoek, waaronder ook de zone grenzend aan het plangebied. Een eerste zone
werd eind maart 2016 opgegraven door BAAC Vlaanderen. Daarbij werden enkele
houtskoolmeilers, een brandrestengraf, enkele bomkraters en verschillende
inslagputjes aangesneden.15 De overige zones worden momenteel onderzocht door
het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC).

Informatie van Willem Hantson (erfgoedconsulent RADAR).
VERDEGEM S. 2016.
13 DEMOEN D. 2017
14 DECONYNCK J. ET AL. 2015; VAN GOIDSENHOVEN W. 2015.
15 DYSELINCK T. 2016.
12
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-

Ten oosten van het plangebied wordt door de WVI een bedrijventerrein ontwikkeld,
namelijk
het
bedrijventerrein
‘Beveren-Krommebeek’.
Tijdens
het
proefsleuvenonderzoek, dat in het voorjaar van 2014 uitgevoerd werd door Gate bvba
(circa 35 ha), werden heel wat nederzettingssporen aangetroffen daterend uit de
metaaltijden, de Romeinse tijd, de volmiddeleeuwse periode, de laatmiddeleeuwse
periode, en de nieuwe tijd.16 Daarnaast kwamen heel wat steentijdvondsten aan het
licht, alsook verschillende bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog. Op basis van de
resultaten werden achttien zones afgebakend die in het voorjaar van 2015 opgegraven
werden door BAAC Nederland. Daarbij werden verschillende Romeinse en
volmiddeleeuwse erven onderzocht.

Figuur 20: Onderzoek in de buurt met aanduiding van de aangetroffen houtskoolmeilers: links het
proefsleuvenonderzoek van BAAC Vlaanderen bvba (rood), bovenaan het proefsleuvenonderzoek van
Ruben Willaert bvba (geel) en onderaan en rechts de proefsleuvenonderzoeken van Monument
Vandekerckhove nv (blauw en groen).

16

DECONYNCK J. ET AL. 2014.
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6. RESULTATEN
6.1. Analyse binnenzijde aardewerk 17
Deze analyse werd uitgevoerd in het laboratorium schilderkunst onder leiding van Dr. Steven
Saverwyns (KIKIRPA). Aan de binnenzijde van de potscherf werd met een scalpel een staal
geanalyseerd met pyrolyse-gaschromatografie/massa-spectrometrie (Py-GCMS). Tijdens dit
onderzoek werd gekozen de stalen te analyseren m.b.v. pyrolyse: onder invloed van
thermische energie worden grote componenten van het staal afgebroken tot kleinere, die
vluchtig genoeg zijn voor analyse met gaschromatografie.
De te scheiden componenten werden uiteindelijk gedetecteerd met een massaspectrometer,
die identificatie van de verschillende gescheiden componenten toeliet met grote gevoeligheid.
Het resulterende pyrogram werd zowel manueel als semiautomatisch afgespeurd op zoek naar
merkercomponenten die duiden op de aanwezigheid van teer. Hierbij werd gebruik gemaakt
van uitgebreide referentiedatabanken. Voor de semiautomatische dataverwerking werd
AMDIS (Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System) aangewend in
combinatie met specifieke AMDIS-target bibliotheken en Excel (ESCAPE systeem ontwikkeld
door RCE, Amsterdam en The Getty, LA). Onder analoge omstandigheden werd eveneens
een blanco staal geanalyseerd ter controle van de achtergrond en identificatie van de
chromatografische pieken afkomstig van het derivatisatiereagens. Ter vergelijking werd
eveneens een staal geanalyseerd afkomstig van de buitenzijde van de potscherf.
De Py-GCMS analyseresultaten van het staal gelicht aan de binnen- en buitenzijde van de
potscherf zijn vrij analoog. Nagenoeg dezelfde componenten worden geïdentificeerd, waarbij
karakteristieke markers voor teer niet gevonden werden. Ook de semiautomatische verwerking
van het pyrogramma met AMDIS in combinatie met ESCAPE laat niet toe te besluiten dat teer
aanwezig is in het geanalyseerde staal. Op basis van het resultaat van een staal gelicht aan
de binnenzijde van de potscherf, geanalyseerd met Py-GCMS, kan de aanwezigheid van teer
op de binnenzijde van de pot bijgevolg niet worden bevestigd.

17

SAVERWYNS S. 2018. Voor een meer gedetailleerde uitleg wordt verwezen naar het chemisch
verslag in bijlage 15.
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Figuur 21: Momentopname bij de analyse van de binnenzijde van het aardewerk.
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6.2. Antracologisch onderzoek 18
Bij het antracologisch onderzoek (of de houtsoortbepaling) van het hout en/of houtskool wordt
gekeken naar de kenmerken van het hout, die in het dwarse, radiale en tangentiale vlak
bestudeerd worden. Door slijtage/erosie en vuil zijn de vlakken van het houtskool doorgaans
‘onleesbaar’ geworden. Daarom is het meestal noodzakelijk om een vers breukvlak te creëren
Aangezien het snijden van houtskool niet mogelijk is zonder de celstructuur te vernietigen,
worden in het geval van onverkoold hout dunne snedes gemaakt die bekeken worden onder
een microscoop met doorvallend licht.
In totaal werden 230 houtskoolfragmenten geanalyseerd, met een gewicht van iets meer dan
35 gram. Het houtskool werd gedetermineerd. 19 Naast de houtsoort, werd ook gekeken naar
het type hout (stamhout vs takhout), waarbij wordt gekeken naar de kromming van de
jaarringen. De onderzochte monsters hebben in totaal 691,8 gram houtskool opgeleverd (tabel
1).
Inv nr

spoor

Totaal
Totaal
Quercus
gewicht
bekeken
taxa
5
4
146gr
103 (15gr)
102 (14,9gr)
18
5
545,8gr
127 (20,8gr) 124 (19,4gr)
Tabel 1: Gegevens van de analyse op de onderzochte houtskoolmonsters.

Indet. taxa
1 (0,1gr)
3 (1,4gr)

Tijdens de analyse van het hout uit zowel houtskoolmeiler 4 als 5 werd uitsluitend eikenhout
(Quercus) vastgesteld. Voor Vlaanderen gaat het hierbij om drie inheemse eikensoorten (de
zomereik, wintereik en bastaardeik) die echter op basis van hun anatomie niet nader
geïdentificeerd kunnen worden.20 Voor meiler 4 gaat het - met uitzondering van één fragment
- uitsluitend om stamhout. Het houtskool heeft een homogene samenstelling, zonder
opvallende kenmerken. Twee fragmenten zijn gedocumenteerd als ‘gelijkend op eik’ (cf.
Quercus). Het gaat hierbij om noesthout, waarbij de anatomische kenmerken kunnen afwijken
van het ‘gewone’ stamhout.
In meiler 5 werden uitsluitend houtskoolfragmenten van eik aangetroffen. In deze
houtkoolmeiler was echter sprake van meer variatie in het materiaal. De jaarringbreedtes
variëren sterk per fragment en vertonen ook enkele afwijkende anatomische kenmerken. Op
basis van een vergelijking met afbeeldingen in de determinatieliteratuur van Schweingruber
(1990) gaat het om wortelhout van een eik.

18

VAN DER LAAN J. 2018, ZIE OOK BIJLAGE 16
SCHWEINGRUBER F.H. 1990
20 SCHWEINGRUBER F.H. 1990
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6.3. AMS 14C analyse21
Teneinde het oud-hout effect uit te sluiten, werd reeds tijdens het antracologisch onderzoek
een selectie gemaakt van geschikt hout voor C14 analyse. Voor houtskoolmeiler 4 kon één
fragment van een jong, houtig gewas worden verzameld waarvan het taxon niet kon worden
vastgesteld. In het monster uit meilerkuil 5 was uitsluitend stamhout afkomstig van eik
aanwezig. Voor beide contexten werd het geselecteerde staal apart gehouden voor C14
onderzoek (zie Figuur 22).
C14 analyse uitgevoerd op beide contexten dateert deze houtskoolmeilers in de late ijzertijd
tussen de 4de en de 2de eeuw voor Christus. Voor meiler 4 (RICH-25594) kan de context
gedateerd worden tussen 400 en 200 voor Chr. (95,4% kans), mogelijk te vernauwen tussen
390 en 230 voor Chr. (68,2% kans), Voor houtskoolmeiler 5 ( RICH-25595 ) kon een
gelijkaardige datering genoteerd worden, namelijk tussen 360 en 110 voor Chr. (95,4% kans),
mogelijk te vernauwen naar 360 tot 170 voor Chr. (68,2% kans).

Figuur 22: Het tijdens het anthracologisch onderzoek geselecteerde houtskoolfragment voor C14
analyse per meiler.

6.4. Vormkenmerken aardewerk

21

BOUDIN M. 2018, ZIE OOK BIJLAGE 17
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Na de chemische analyse werd het erg broze aardewerk zorgvuldig gereinigd en gedroogd.
Het gaat om de resten van een handgevormde kookpot met licht uitstaande S-vormige rand.
Typologisch kan dit type aardewerk gedateerd worden in de late ijzertijd, meer bepaald rond
de 3de – 1ste eeuw voor Chr.

Figuur 23: Zicht op de aangetroffen aardewerkresten uit meiler 5.

Figuur 24: Tekening van het aangetroffen late ijzertijd aardewerk uit de vulling van meiler 5.
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7. INTERPRETATIE EN DATERING
De aanwezigheid van houtskoolmeilers binnen het projectgebied is niet toevallig. In de directe
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 rond Roeselare
toenertijd een productiecentrum was voor houtskoolvervaardiging op grote schaal. Dit duidt
mogelijk op ambachtelijke activiteiten (zoals metaalbewerking) in de omgeving. De nabijheid
van bosrijk gebied was hiervoor een vereiste om te kunnen voldoen aan de productienoden.
De meilers binnen het plangebied worden beide eerder opvallend gedateerd in de late ijzertijd
(400-200 BC). Van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door BAAC Vlaanderen ten westen
zijn geen natuurwetenschappelijke resultaten beschikbaar, voor het proefsleuvenonderzoek
ten oosten uitgevoerd door Monument Vandekerckhove is het wachten op de resultaten van
de geselecteerde meilers voor vervolgonderzoek. Enkel voor het plangebied ten noorden
(proefsleuven en opgraving uitgevoerd door Ruben Willaert) zijn natuurwetenschappelijke
resultaten beschikbaar. Hieruit is gebleken dat de houtskoolproductie te situeren is tussen
200BC en 260AD. Gezien het opeenvolgend karakter van de dateringen lijkt er sprake te zijn
van een continue exploitatie doorheen de genoemde tijdsspanne, met een duidelijk
waarneembare toename vanaf het jaar 0.22 Met de resultaten van dit onderzoek kan bijgevolg
gesteld worden dat de houtskoolproductie in de ruime regio reeds gestart werd rond 400BC.
Het gaat hierbij waarschijnlijk om eerder lokale noden. Met de komst van de Romeinen rond
de eeuwwisseling zal de hoeveelheid beschikbare houtskool niet meer voldoende zijn
geweest, met als gevolg een toename van de houtskoolproductie om te kunnen voldoen aan
de noden.
Tijdens het antracologisch onderzoek werden enkel de resten van eik (Quercus) vastgesteld.
Uit pollenonderzoek direct ten noorden van het plangebied 23 is gebleken dat het landschap
erg bosrijk was rond het jaar 0, met de aanwezigheid van eik en beuk (en op de rand van het
bos sleedoorn, hazelaar, els en wilg). Gezien de beschikbaarheid binnen het bosbestand, de
goede brandeigenschappen en de hoge energetische waarde van eikenhout ligt de keuze voor
deze houtsoort bijgevolg voor de hand.

22
23

BEKE F. 2018.
BEKE F. 2018.
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Figuur 25: Overzicht van de gedateerde houtskoolmeilers uit de opgraving Hooglede Honzebroekstraat
ten noorden van het plangebied. Vanaf de eeuwwisseling is een duidelijke toename aan meilers te
herkennen (© Ruben Willaert bvba).
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8. ONDERZOEKSVRAGEN
-

-

-

-

Kan de productie van secundaire grondstoffen tijdens het houtskoolproductieproces
bevestigd worden? Maw bevinden zich teerresten op de binnenzijde van het
aangetroffen aardewerk uit de vulling van houtskoolmeiler 5? Indien ja wat is de
samenstelling hiervan?
o Nee. Er werden geen chemische componenten aangetroffen die duiden op de
aanwezigheid van teer.
Welke dateringen brengen de C14 analyses op beide houtskoolmeilers naar voor? Is
er sprake van gelijktijdigheid? Kan het aangetroffen aardewerk hiermee in verband
gebracht worden?
o De 14C-analyse plaatst beide houtskoolmeilers in de late ijzertijd (4 de – 2de
eeuw v. Chr.) Dit wordt ook bevestigd door het aangetroffen aardewerk uit
meilerkuil 5. Het gaat hierbij om de resten van een handgevormde kookpot met
licht uitstaande S-vormige rand, dat typologisch aansluit binnen deze
historische periode.
Kunnen beide sporen gelinkt worden aan naburige vindplaatsen op basis van datering?
o Ook in de directe nabijheid van het plangebied werden tijdens
proefsleuvenonderzoeken houtskoolmeilers aangetroffen (zie hoofdstuk 5.2).
Voor het onderzoek ten noorden van het terrein zijn resultaten beschikbaar. De
C14 dateringen duiden hier op houtskoolproductie tussen 200BC en 260AD.
Gezien het opeenvolgend karakter van de dateringen lijkt er sprake te zijn van
een continue exploitatie doorheen de genoemde tijdsspanne, met een duidelijk
waarneembare intensivering vanaf het jaar 0. Met de resultaten van dit
onderzoek kan bijgevolg gesteld worden dat de houtskoolproductie in de ruime
regio reeds gestart werd rond 400BC. Het gaat hierbij waarschijnlijk om eerder
lokale noden. Met de komst van de Romeinen rond de eeuwwisseling zal de
hoeveelheid beschikbare houtskool niet meer voldoende zijn geweest, met als
gevolg een toename van de houtskoolproductie om te kunnen voldoen aan de
noden.
Welke houtsoorten werden gebruikt tijdens de houtskoolproductie? Gaat het om
willekeurig hout aanwezig in de directe regio, of eerder om geselecteerd (duurzaam)
hout (al dan niet geïmporteerd)? Gaat het om gekapt hout of om eerder bewerkt hout?
Zijn er sporen van bewerking zichtbaar op de houtresten?
o In beide monsters is uitsluitend eikenhout (Quercus) aantoonbaar aanwezig.
Het gaat hierbij uitsluitend om stamhout, met uitzondering van één klein
fragment van een houtig gewas uit meilerkuil 4. Mogelijk gaat het hier om
afdekmateriaal of takhout dat werd gebruikt voor het ontsteken van de
meilerkuil. Het geanalyseerde houtskool bestaat uit houtsoorten die in de
omgeving van de vindplaats gegroeid kunnen hebben, het is echter niet uit te
sluiten dat het hout over enige afstand werd aangevoerd. Toch zal de
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-

(regionale) beschikbaarheid van deze houtsoort een belangrijke rol hebben
gespeeld, naast de goede brandeigenschappen van eikenhout.
Kan het aangetroffen houtspectrum iets zeggen over het landschap in de buurt? Kan
dit vergeleken worden met naburige vindplaatsen?
o Tijdens het antracologisch onderzoek werden enkel de resten van eik
(Quercus) aangetroffen. Uit pollenonderzoek direct ten noorden van het
plangebied is gebleken dat het landschap erg bosrijk was rond het jaar 0, met
de aanwezigheid van eik en beuk (en op de rand van het bos sleedoorn,
hazelaar, els en wilg). Gezien de goede brandeigenschappen en de hoge
energetische waarde van eikenhout ligt de keuze voor deze houtsoort erg voor
de hand.
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8. SAMENVATTING
Tijdens het archeologische onderzoek te Roeselare Honzebroekstraat werden twee
houtskoolmeilers aangetroffen ter hoogte van sleuf 2. Deze structuren waren bedoeld voor de
productie van houtskool. Dit product levert bij herverbranding hoge temperaturen die nodig zijn
voor het smelten en bewerken van metaal. Daarbij is het vuur en de temperatuur van een
houtskoolvuur beter te controleren dan dat van een hout-gestookt vuur.
De afmetingen van de twee meilerkuilen zijn ongeveer gelijk met 2,30 x 1,35 x 12 cm en 2,80
x 1,60 x 20 cm. Ook de vulling van beide kuilen is vergelijkbaar. Onderaan bevond zich een
houtskoolrijke lens, met daarboven een matig tot sterk gebioturbeerd opvullingspakket met iets
minder houtskool. Rondom de meilerkuilen is een gebied van 16 x 17 m blootgelegd om vast
te kunnen stellen of zich rondom de meilerkuilen nog andere structuren bevonden. Dit bleek
niet het geval, zodat het lijkt te gaan om twee geïsoleerd gelegen houtskoolmeilers 24 Er zijn
verschillende typen houtskoolmeilers. De houtskoolmeilers uit Roeselare worden gerekend tot
het type Grubenmeiler. Dit zijn meilers waarbij een gat in de grond wordt gegraven. Dit type is
tevens de oudste manier van houtskoolvervaardiging.25
De 14C-analyse plaatst beide houtskoolmeilers in de late ijzertijd (4 de – 2de eeuw v. Chr.) Dit
wordt ook bevestigd door het aangetroffen aardewerk uit meilerkuil 5. Het gaat hierbij om de
resten van een handgevormde kookpot met licht uitstaande S-vormige rand. De
teerrestenanalyse op de binnenzijde van het aardewerk leverde geen positieve resultaten op.
In beide sporen is uitsluitend eikenhoutskool aantoonbaar aanwezig. Dit is niet uitzonderlijk
gezien eik de meest aangetroffen houtsoort is in archeologische contexten in NoordwestEuropa. Deze duurzame houtsoort heeft zeer goede brandeigenschappen en levert een
uitstekende kwaliteit houtskool op. Toch lijken de eigenschappen van hout niet de belangrijkste
rol te hebben gespeeld bij de selectie van hout voor houtskoolproductie. Uit onderzoek is
gebleken dat de (lokale) beschikbaarheid van hout doorgaans belangrijker is dan de kwaliteit
van het hout. Uit een grootschalige archeologisch onderzoek van houtskoolmeilers in het
Zoerselbos (prov. Antwerpen) blijkt dat in dat gebied elzenhout (Alnus) de dominante houtsoort
is.26 In de oudere meilers bleken de economisch meer waardevolle soorten zoals eik wel meer
voor te komen maar niet in significante hoeveelheden.
Vermoed wordt dat in de regio toendertijd een productiecentrum was voor houtskool. De grote
hoeveelheid houtskoolmeilers in de directe nabijheid duidt alvast in deze richting. Opvallend
hierbij is het ontbreken van archeologische structuren die duiden op huisvesting tijdens deze
activiteit. Mogelijk gaat het om een seizoenale activiteit (cf winter), wanneer de velden niet

24

APERS T. & VANHOUTTE C.. 2017
BOEREN ET AL. 2009
26 BOEREN ET AL. 2009
25
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bewerkt konden worden en waarbij men tijdelijke oppervlakkige kampen oprichtte in functie
van deze ontginning.
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Objectbeschrijving

Objectnummer KIK
Gemeente
Instelling
Inventarisnummer
Type van object
Titel van het object,
auteur en datum
Materiaal
Afmetingen
Eigenaar

2

Roeselare
Werfnummer A 3565
Potscherf

Teerresten?

Doelstelling

Aan de hand van chemische analyses nagaan of teer aanwezig is in een pot (waarvan een scherf werd
aangeboden voor analyses).

3

Werkwijze

Een staal werd met een scalpel gelicht aan de binnenzijde van de potscherf en geanalyseerd met
pyrolyse-gaschromatografie/massa-spectrometrie (Py-GCMS). Tijdens dit onderzoek werd gekozen de
stalen te analyseren m.b.v. pyrolyse: onder invloed van thermische energie worden grote
componenten van het staal afgebroken tot kleinere, die vluchtig genoeg zijn voor analyse met
gaschromatografie. Aangezien veel van die kleinere componenten polaire groepen vertonen, die hun
scheiding op de chromatografische kolom negatief beïnvloeden, wordt in de pyrolysestap gelijktijdig
een derivatisatiereactie uitgevoerd waarbij polaire groepen worden afgeschermd.
De pyrolyse werd uitgevoerd in een He-atmosfeer bij 480°C (Frontier Lab pyrolyse-eenheid model
3030) in aanwezigheid van 2,5% tetramethylammoniumhydroxide (TMAH) in methanol als
derivatisatiemengsel. Een Supelco SLB-5ms kolom (lengte 20 m, interne diameter 0.18 mm, filmdikte
0.18 µm) werd gebruikt voor de chromatografische scheiding. Volgend temperatuurprogramma werd
aangewend: 1 min op 35°C, gevolgd door opwarmen aan 10°C/min tot 240°C, daarna aan 6°C/min tot
315°C; deze eindtemperatuur wordt ten slotte 5 min aangehouden. De te scheiden componenten
worden uiteindelijk gedetecteerd met een massaspectrometer, die identificatie van de verschillende
gescheiden componenten toelaat, en dit met grote gevoeligheid (PolarisQ massaspectrometer,
gescand tussen 35 en 650 amu). De chromatografische kolom werd rechtsreeks met de pyrolyseeenheid verbonden, zonder gebruik te maken van de klassieke injector.
Het resulterende pyrogram werd zowel manueel als semiautomatisch afgespeurd op zoek naar
merkercomponenten die duiden op de aanwezigheid van teer. Hierbij werd gebruik gemaakt van
uitgebreide referentiedatabanken. Voor de semiautomatische dataverwerking werd AMDIS
(Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System) aangewend in combinatie met
specifieke AMDIS-target bibliotheken en Excel (ESCAPE systeem ontwikkeld door RCE, Amsterdam en
The Getty, LA). Onder analoge omstandigheden werd eveneens een blanco staal geanalyseerd ter
controle van de achtergrond en identificatie van de chromatografische pieken afkomstig van het
derivatisatiereagens. Ter vergelijking werd eveneens een staal geanalyseerd afkomstig van de
buitenzijde van de potscherf.

4

Analyseresultaten

De Py-GCMS analyseresultaten van het staal gelicht aan de binnen- en buitenzijde van de potscherf
zijn vrij analoog. Nagenoeg dezelfde (niet-specifieke) componenten worden geïdentificeerd, maar
karakteristieke merkers voor teer kunnen niet gevonden worden. Ook de semiautomatische
verwerking van het pyrogram met AMDIS in combinatie ESCAPE laat niet toe te besluiten dat teer
aanwezig is in het geanalyseerde staal.

5

Conclusie

Op basis van het resultaat van een staal gelicht aan de binnenzijde van de potscherf, geanalyseerd
met Py-GCMS, kan de aanwezigheid van teer op de binnenzijde van de pot niet worden bevestigd.

Dr. Steven Saverwyns
Labo Schilderkunst
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INLEIDING
In de periode van 18-09-2017 t/m 22-09-2017 heeft Monument Vandekerckhove nv. een archeologisch
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Honzebroekstraat te Roeselare, waarbij twee houtskoolrijke sporen
zijn aangetroffen (Apers & Vanhoutte 2017). Beide sporen zijn bemonsterd ten behoeve van anthracologisch
onderzoek. De sporen zijn op basis van de vorm, afmetingen en inhoud geïnterpreteerd als houtskoolmeilers,
ofwel kolenbranderskuilen, bedoeld voor de productie van houtskool. Op basis van een aardewerkvondst in
één van de twee kuilen dateren de sporen vermoedelijk uit de Romeinse tijd. Uit beide sporen zijn monsters
genomen voor 14C-analyse om deze datering te kunnen controleren.
Administratieve gegevens
Projectnaam:
Provincie:
Gemeente:
Plaats:
Toponiem:
Kaartbladnummer:
Centrumcoördinaten:
CMA/AMK-status:
Archis-monumentnummer:
Archis-waarnemingsnummer:
Oppervlakte plangebied:
Oppervlakte onderzoeksgebied:
Huidig grondgebruik:

Roeselare-Honzebroekstraat
West-Vlaanderen
Roeselare
Roeselare
Honzebroekstraat
061.727,75 -184.944,70
N.v.t.
N.v.t.
5286 m2
-

Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het anthracologisch onderzoek is om vast te stellen welke houtsoorten werden gebruikt voor de
productie van houtskool op deze locatie (Apers & Vanhoutte 2017, 22). De vraag is of hiervoor hout uit de
regio werd verzameld, of dat er selectie plaatsvond van meer duurzame houtsoorten die een betere kwaltiet
houtskool opleverden.
De vraagstellingen die voor het onderzoek zijn opgesteld zijn:
•
•
•
•

Welke taxa, ofwel houtsoorten, zijn in de monsters vertegenwoordigd en hoe verhouden deze zich tot
elkaar?
Welk type of welke typen hout (stam en/of takhout) werden verkoold in de houtskoolmeilers?
Gaat het uitsluitend om inheemse taxa, of zijn er ook uitheemse soorten aanwezig?
Wat zegt e.e.a. over de herkomst van het verkoolde hout en/of de lokale vegetatie?

Materiaal en methoden
Van beide houtskoolrijke sporen is een monster genomen. Deze werden verzameld uit het 1e (zuidoostelijke)
en 3e (noordwestelijke) kwadrant (Apers & Vanhoutte 2017, 10). Van meiler 4 is een monster genomen van 75
liter, en van meiler 5 ca. 225 liter (ibid.). De monsters zijn gezeefd over zeven met een maaswijdte van 2 mm en
vervolgens gedroogd. De monsters hebben respectievelijk ca. 146 en 545 gram houtskool opgeleverd (tabel 1).
INV

SP

KW

VL

Datum

Spoorinterpretatie

Gewicht (g)

5

4

3

1

21-09-2017

Houtskoolmeiler

146,0

18

5

3

1

21-09-2017

Houtskoolmeiler

545,9

Totaal:

691,9

Tabel 1: Overzicht van de houtskoolmonsters van de vindplaats Roeselare-Honzebroekstraat (INV = inventarisnummer,
SP = spoor, KW = kwadrant, VL = vlak).
Determineren
Voor het determineren, ofwel de soortbepaling van hout en houtskool wordt gekeken naar de anatomische
kenmerken van het hout. Deze kenmerken worden bestudeerd op drie verschillende vlakken: het transversale
(dwarse) vlak, het radiale vlak (parallel aan de straal) en het tangentiale vlak (haaks op de straal). Bij onverkoold
hout worden hiervoor dunne plakjes (zogenaamde ‘coupes’) van het hout gesneden, waarvan vervolgens een
preparaat wordt gemaakt dat onder een microscoop met doorvallend licht bekeken van worden. Aangezien het
snijden van houtskool niet mogelijk is zonder de celstructuur te vernietigen, wordt dit onder een microscoop
met opvallend licht bekeken. Door slijtage/erosie en vuil zijn de vlakken van het houtskool doorgaans
‘onleesbaar’ geworden. Daarom is het meestal noodzakelijk om een vers breukvlak te creëren. Hiervoor is een
zeker volume voor het houtskool vereist. Houtskoolfragmenten van minder dan ca. 7 mm zijn lastig te breken
waardoor determinatie niet altijd mogelijk is.
Doorgaans worden per monster minimaal 100 fragmenten gedetermineerd. Dit heeft te maken met de
verzadigingscurve. Deze aantallen zijn echter niet altijd beschikbaar. In de monsters van de vindplaats te
Roeselare was voldoende materiaal beschikbaar om aan dit aantal te geraken. In totaal zijn 230
houtskoolfragmenten geanalyseerd, met een gewicht van iets meer dan 35 gram.
Het houtskool is gedetermineerd met behulp van de determinatiesleutel van Schweingruber (1990). Behalve
naar de houtsoort, is ook gekeken naar het type hout. Hiermee wordt bedoeld of er sprake is van hout met
een grote diameter (stamhout), of met een geringe diameter (takhout en jonge opslag). Hiervoor wordt
gekeken naar de kromming van de jaarringen. Eventueel andere bijzondere afwijkingen in het materiaal zijn
eveneens genoteerd. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van schimmels in het hout, wat duidt op het
gebruik van aangetast (sprokkel)hout, of de aanwezigheid van verglaasde of versinterde fragmenten, die
informatie kunnen opleveren over de verbrandingstemperatuur. Van deze laatste verschijnselen was echter
geen sprake in de hier behandelde monsters. Wel werd in een van de monsters het ‘pof-effect’ waargenomen,
waarbij het hout open barst op de stralen.

RESULTATEN
De onderzochte monsters hebben in totaal 691,8 gram houtskool opgeleverd (tabel 1). In alle twee de
monsters was voldoende materiaal aanwezig om 100 determinaties per staal te verrichten. In totaal konden
226 fragmenten worden geïdentificeerd met een totaalgewicht van 34,3 gram. Vier fragmenten (à 1,5 g) konden
niet worden geïdentificeerd (indet.).
Aangetroffen taxa
In beide monsters is voor zo ver kon worden vastgesteld uitsluitend eikenhoutskool (Quercus) aanwezig. In
Vlaanderen zijn drie eikensoorten inheems: de zomereik (Q. robur), de wintereik (Q. petraea) en de bastaardeik
(Q. x rosacea) (Maes et al. 2013, 216). Deze soorten kunnen op basis van de anatomie van het hout niet van
elkaar worden onderscheiden (Schweingruber 1990, 144).
IVN

SP

Tot (g)

Bekeken (NR)

(g)

Quercus (NR)

(g)

cf. Quercus (NR)

(g)

Indet. (NR)

(g)

Rest (g)

5

4

146,0

103

15,0

100

14,0

2

1,0

1

0,1

131,0

18

5

545,8

127

20,8

120

19,0

4

0,4

3

1,5

525,0

691,8

230

35,8

220

33,0

6

1,4

4

1,6

656,0

Tabel 2: Overzicht van de verzamelde houtvondsten van vindplaats Roeselare-Honzebroekstraat (INV =
inventarisnummer, SP = spoor, Tot = totaal, (NR) = aantal fragmenten, (g) = gewicht in gram).
Beschrijving per monster
Inventarisnummer 5, spoor 4
Meilerkuil 4 had een lengte van ca. 2,30 m en was ongeveer 1,35 m breed (Apers &Vanhoutte 2017, 13). De
overblijfselen van de meilerkuil zijn bewaard gebleven tot een diepte van ca. 12 cm. De vulling van de kuil
bestaat uit gefragmenteerd eikenhoutskool, waarbij het - met uitzondering van één fragment - uitsluitend gaat
om stamhout. Het houtskool heeft een homogene samenstelling, zonder opvallende kenmerken. Twee
fragmenten zijn gedocumenteerd als ‘gelijkend op eik’ (cf. Quercus). Het gaat hierbij om noesthout, waarbij de
anatomische kenmerken kunnen afwijken van het ‘gewone’ stamhout.
Inventarisnummer 18, spoor 5
Meilerkuil 5 werd aangetroffen op ongeveer 3,5 m ten zuidoosten van meilerkuil 4. Deze kuil was iets groter
met afmetingen van 2,80 x 1,60 m (ibid., 13). De diepte tot waar deze structuur bewaard is gebleven bedroeg
ca. 20 cm. Ook in deze meilerkuil zijn uitsluitend stamhoutfragmenten van de eik aangetroffen. In deze
meilerkuil was echter sprake van meer variatie in het materiaal. De jaarringbreedtes variëren sterk per
fragment en ook vertonen enkele fragmenten afwijkende anatomische kenmerken. Op basis van een vergelijking
met afbeeldingen in de determinatieliteratuur van Schweingruber (1990) gaat het om wortelhout van een eik.
Deze fragmenten zijn in de tabel opgenomen als ‘gelijkend op eik’.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Tijdens het archeologische onderzoek van de vindplaats te Roeselare zijn twee houtskoolrijke sporen
aangetroffen. Houtskool kan een onbedoeld bijproduct zijn van een verbrandingsproces, maar het kan ook het
beoogde eindproduct zijn. Houtskool bestaat namelijk uit bijna zuivere koolstof en dit levert bij herverbranding de hoge temperaturen op die nodig zijn voor het smelten en bewerken van metaal. Daarbij is het
vuur en de temperatuur van een houtskoolvuur beter te controleren dan dat van een hout-gestookt vuur. Het
gaat op deze locatie om de overblijfselen van twee houtskoolmeilers; structuren die bedoeld waren voor de
productie van houtskool.
Er zijn verschillende typen houtskoolmeilers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 1) meilers die
rechtstreeks op het maaiveld worden opgebouwd en die langs een opening aan de boven- of onderzijde via een
ontstekingskanaal worden aangestoken: de Platzmeiler, 2) vaak grote, rechthoekige gestapelde meilers, die
worden opgebouwd tussen twee houten wanden: de Langmeiler en 3) meilers waarbij een gat in de grond
wordt gegraven, de Grubenmeiler, welke tot het oudste type wordt gerekend (Boeren et al. 2009, 11). Tot deze
laatste categorie behoren de houtskoolmeilers uit Roeselare.
De afmetingen van de twee meilerkuilen zijn ongeveer gelijk met 2,30 x 1,35 x 12 cm en 2,80 x 1,60 x 20 cm.
Hiermee worden deze structuren tot de kleinere meilers gerekend. Ook de vulling van beide kuilen is
vergelijkbaar. Onderaan bevond zich een houtskoolrijke lens, met daarboven een matig tot sterk gebioturbeerd
opvullingspakket met iets minder houtskool (Apers & Vanhoutte 2017, 13). Rondom de meilerkuilen is een
gebied van 16 x 17 m blootgelegd om vast te kunnen stellen of zich rondom de meilerkuilen nog andere
structuren bevonden. Dit bleek niet het geval, zodat het lijkt te gaan om twee geïsoleerd gelegen
houtskoolmeilers (ibid.).
In beide sporen is uitsluitend eikenhoutskool aantoonbaar aanwezig. Het is niet uitzonderlijk dat het
houtsoortenspectrum van een meilerkuil zo eenzijdig is en alleen eikenhout omvat. Sterker nog, eikenhout is
de meest aangetroffen houtsoort uit archeologische context in Noordwest-Europa, zowel in onverkoolde als in
verkoolde vorm. Het is een zeer duurzame houtsoort en het heeft tevens zeer goede brandeigenschappen. Dit
laatste is een reden dat eikenhout vaak in meilerkuilen wordt aangetroffen. Het levert een uitstekende kwaliteit
houtskool op. Toch lijken de eigenschappen van hout niet de belangrijkste rol te hebben gespeeld bij de
selectie van hout voor houtskoolproductie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de (lokale) beschikbaarheid van
hout doorgaans belangrijker is dan de kwaliteit van het hout. Uit een grootschalige archeologisch onderzoek
van houtskoolmeilers in het Zoerselbos (prov. Antwerpen) blijkt dat in dat gebied elzenhout (Alnus) de
dominante houtsoort is (Boeren et al. 2009). In de oudere meilers bleken de economisch meer waardevolle
soorten zoals eik wel meer voor te komen (ibid., 42), maar niet in significante hoeveelheden. Bij het onderzoek
in het Zoerselbos is ook een vegetatieopname gedaan, waarbij de huidige vegetatie (die op basis van de
bodemsoort en standplaats van bomen vergelijkbaar moet zijn geweest met de vegetatie in het verleden) is
vergeleken met de inhoud van de meilerkuilen. De inhoud van de meilerkuilen bleek sterk af te wijken van de
soortensamenstelling van het huidige bosbestand (ibid., 52), waaruit werd geconcludeerd dat het hout niet
lokaal, maar mogelijk wel regionaal werd verzameld.
Beide meilerkuilen uit Roeselare zijn bemonsterd voor 14C-analyse ten behoeve van een ouderdomsbepaling.
Idealiter wordt hiervoor houtskool geselecteerd van jong takhout, of stamhout van een boomsoort die minder
oud wordt dan bijvoorbeeld een eik. Uit meilerkuil 4 kon na het materiaal tweemaal intensief te scannen
slechts één fragment van een jong, houtig gewas worden verzameld. Helaas was het taxon hiervan niet vast te
stellen. In het monster uit meilerkuil 5 was uitsluitend eiken- stamhout aanwezig, zodat hiervan een fragment is
ingezonden voor een 14C-datering. Hoewel de 14C-analyse de datering nog moet uitwijzen, wordt voorlopig
uitgegaan van een datering in de Romeinse tijd. In meilerkuil 5 is aardewerk uit die periode aangetroffen (Apers
& Vanhoutte 2017, 17). Vermoedt wordt dat in de regio toendertijd een productiecentrum was voor
houtskool.

Bij het houtskool uit meilerkuil 5 zijn sporadisch fragmenten met het ‘pof-effect’ waargenomen. Hierbij barst
het hout open op de stralen. Vroeger werd dit gezien als indicatie voor het gebruik van vers hout, maar dit
verschijnsel kan ook optreden bij een hoge verbrandingstemperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe groter
de kans op radiale barsten in het hout (Marguerie & Hunot 2007). Aangezien het pof-effect slechts sporadisch
is waargenomen in de monsters uit Roeselare, zijn hier geen conclusies aan te verbinden.
De onderzoeksvragen kunnen hiermee als volgt worden beantwoord:
• Welke taxa, ofwel houtsoorten, zijn in de monsters vertegenwoordigd en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
In beide monsters is uitsluitend eikenhout (Quercus) aantoonbaar aanwezig.
• Welk type of welke typen hout (stam en/of takhout) werden verkoold in de houtskoolmeilers en de bij-kuil?
Voor zover kon worden vastgesteld gaat het uitsluitend om stamhout, met uitzondering van één klein fragment
van een houtig gewas met een kleine diameter uit meilerkuil 4. Mogelijk gaat het hier om afdekmateriaal of
takhout dat werd gebruikt voor het ontsteken van de meilerkuil.
• Gaat het uitsluitend om inheemse taxa, of zijn er ook uitheemse soorten aanwezig?
In de monsters zijn uitsluitend inheemse boomsoorten aantoonbaar aanwezig.
• Wat zegt e.e.a. over de herkomst van het verkoolde hout en/of de lokale vegetatie?
Het geanalyseerde houtskool bestaat uit houtsoorten die in de omgeving van de vindplaats gegroeid kunnen
hebben, het is echter niet uit te sluiten dat het hout over enige afstand werd aangevoerd. Toch zal de
(regionale) beschikbaarheid van deze houtsoort een belangrijke rol hebben gespeeld, naast de goede
brandeigenschappen van eikenhout.

LITERATUUR
Apers, T. & C. Vanhoutte, 2017. Nota Verslag van resultaten Proefsleuvenonderzoek Roeselare Honzebroekstraat
(prov. West-Vlaanderen). Monument Vandekerckhove nv., Ingelmunster.
Boeren, I., S. Adriaensens, L. de Keersmaeker, D. Tys & K. Vandekerkhove, 2009. Een archeologische evaluatie en
waardering van houtskoolmeilers in het Zoerbos (Zoersel, provincie Antwerpen). Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.
Maes, B. (red.), 2013. Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Herkenning, verspreiding,
geschiedenis en gebruik. Boom, Amsterdam.
Marguerie, D. & J.-Y. Hunot, 2007. Charcoal analysis and dendrology. Data from archaeological sites form
north-western France (= Journal of Archaeological Science 34), 1417-1433.
Schweingruber, F.H., 1990. Microscopic Wood Anatomy. Structural variability of stems and twigs in recent and
subfossil woods from Central Europe. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research,
Birmensdorf.

2013/11878
30/3/2018

Monument Vandekerckhove
Oostrozebekestraat 54
8770 Ingelmunster

RADIOCARBON DATING REPORT
Roeselare

RICH-25594 (inv5 spoor4) : 2254±29BP
68.2% probability
390BC (27.7%) 350BC
290BC (40.5%) 230BC
95.4% probability
400BC (34.5%) 340BC
320BC (60.9%) 200BC
RICH-25595 (inv18 spoor5) : 2166±29BP
68.2% probability
360BC (37.8%) 290BC
230BC ( 2.6%) 220BC
210BC (27.8%) 170BC
95.4% probability
360BC (46.1%) 270BC
260BC (45.6%) 150BC
140BC ( 3.7%) 110BC
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