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Van 1974 tot eind 2005 stond onze vereniging bekend als:
Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen vzw
Het recente decreet op de vzw’s verbiedt het gebruik van het woord “stichting”
in onze naam.
In uitvoering van onze vernieuwde statuten, verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 27 april 2005, akte nr. 62064, zetten wij vanaf 1 januari 2006
onze werking verder onder de naam:

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.
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VOORWOORD
Voorliggend jaarverslag getuigt van de grote archeologische waarde van de
Zuid-Westvlaamse regio rond Kortrijk.
We verheugden ons op het grootschalig laatste-kansonderzoek in de GalloRomeinse vicus van Harelbeke-Stasegem, waar 1700 bodemsporen ingetekend werden.
Het decreet van Malta leidde tot de ontdekking van een middeleeuwse
hoeve in Beveren-Leie en bracht bevestiging van onze prospectiegegevens
in Kuurne. In Kortrijk bracht het vlakdekkend onderzoek bij het Goed
Te Bouvekerke aanvullende kennis m.b.t. de Romeinse occupatie en de
middeleeuwse bewoning.
De geplande uitbouw van de wijk Overleie in Kortrijk mondde uit in een
verhoogde waakzaam; de talrijke nieuwe vonsten worden in 2013 gepubliceerd in het eerste deel van de Archeologische kaart van Kortrijk, wijken
Buda en Overleie.
Bijzondere prospectieprojecten in Marke (Torkonjestraat), Rollegem (Klijtberg) en Waregem (Blauwe Poort) leverden de nodige basisgegevens, die de
preventieve opgraving van deze bedreigde sites voorafgaan.
In dit kader werd ook ruime aandacht besteed aan de verdere opmaak van
de archeologische kaarten van Bellegem, Kuurne, Menen en Spiere-Helkijn.
Luchtfotografie, opgestart in 1970, bracht ook nu weer bijzondere elementen
aan het licht, met Waregem-Bieststraat als uitschieter.
Het stadskernonderzoek in Kortrijk werd bekroond met de opgraving van de
(nieuwe) Leiepoort, de studie van pottenbakkerij Willemyns en de pijpenfabriek De Bevere. Tal van kleinere vondsten werden ingetekend.
De studie van de Franse linies vestigde onze aandacht op Helkijn en op het
Fort Te Clare in Sint-Denijs.
Tot slot was er een melding door derden van een zegelstempel in Lauwe.
Philippe Despriet
Kortrijk, 14 september 2012

4

Fig. 1. Harelbeke-Stasegem. Gallo-Romeins oventje met bak- en stookruimte.
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Fig. 2. Harelbeke-Stasegem. Opgraving van Gallo-Romeinse kuilen, paalgaten en greppels.

ARCHEOLOGISCHE

KAART VAN

BELLEGEM

Al ruim 30 jaar werken we aan de systematische veldverkenning van de hele
regio tussen Leie en Schelde; het gaat om 42 deelgemeenten die samen het
arrondissement Kortrijk als werkgebied vormen.
In 2010 namen we de Kortrijkse deelgemeente Bellegem in het studieprogramma op, zodat er eind 2011 al 26 vindplaatsen op kaart gezet werden.
Nieuw zijn de nummers 19 tot en met 26.
Bij de aanvullende vondsten noemen we een neolithische vuurstenen kern,
die door het systematisch afhaken van klingen een veelzijdig geribde vorm
vertoont. Bodemvondst bij de hoeve de Snouck - tussen Doornikserijksweg
en Kantineweg.
Van belang is vindplaats 19 bij de Boskariere, waar een grote strooizone
van aardewerk van de 13e eeuw tot heden vastgesteld werd. Daar bevond
zich een tot heden onbekende Gallo-Romeinse site, herkenbaar aan terra
sigillata type Drag. 27, een tegulafragment en scherven van grijs, reducerend
gebakken aardewerk.
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Fig. 3. Beveren-Leie (Waregem), Roestraat. Onderzoek van resten van een middeleeuwse
boerderij.

BEVEREN-LEIE: MIDDELEEUWSE

HOEVE

Aan de Roe- en Schoolstraat in de Waregemse deelgemeente Beveren-Leie
bouwt de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis uit Harelbeke 12 flatjes voor
senioren. In dat kader werd een perceel van ca. 45 x 36 m opgegraven.
Door de archiefstudie van de oorkonden van de Gentse Sint-Pietersabdij was
bekend wie deze gronden bewoonde tijdens de 13e eeuw; daar bevond zich
een hoeve of erf aan de rand van een veen.
Het archeologisch onderzoek door een commerciële firma heeft dit bevestigd.
Naast de klassieke perceelsgreppels en grachten werd een reeks paalgaten
van een verdwenen houten gebouw - mogelijk een schuur - aangetroffen.
Een stuk roodbeschilderd aardewerk en grijs, reducerend gebakken fijne
ceramiek bevestigen het middeleeuwse karakter van de nederzetting, waarvan
de overige constructies zich onder aangrenzende percelen bevinden.
Het eerste type aardewerk kwam tot het eind van de 12e eeuw op veel
plaatsen in Vlaanderen voor; tijdens dezelfde eeuw verwierf het tweede zijn
technische volwaardigheid om tijdens de 13e-14e eeuw toonaangevend te
worden in het ceramische aanbod.
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HARELBEKE: GALLO-ROMEINSE

VICUS

Projectarcheoloog J. Deconynck uit Diksmuide had namens het commerciële
bedrijf GATE de leiding over een opgraving van 0,6 ha in het centrum van
de Gallo-Romeinse vicus van Harelbeke-Stasegem. Het ging om het domein
,,De Vlinder’’ tussen College- en Dennenlaan.
Door intense vergravingen werden enkele prehistorische elementen uit
hun context gerukt, maar met betrekking tot de bewoning van ca. 70 tot
270/273 na Chr. werden ruim 1800 sporen in kaart gebracht en 30.000
voorwerpen ingezameld. Deze resten kan men onderbrengen in vier grote
fasen. Ingetekend werd een 200 m lange, centrale zandweg die rond
150-160 na Chr. moet ontstaan zijn en die eind 2e eeuw met een tweede
wegtracé verbonden werd.
In fase 1 - de Flavische Tijd tot ca. 125 - ontstond een kleine, rurale nederzetting op de zanderige bodem bij de Gavers.
Fase 2 bracht van 125 tot 175 na Chr. een periode van krachtige bloei,
herkenbaar aan de waterputten, de kuilen en greppels, de geïmporteerde
ceramiek, een haardkuil in sleutelgatvorm...enz.
Fase 3 is te dateren 175 tot 225 na Chr., met een hoogtepunt rond 190-210
na Chr. De nederzetting verwierf een meer geordend karakter, met aanleg van
omheinde percelen en houten gebouwen van palen, draagbalken en lemen
wandvulling. Minstens twee gebouwen en acht waterputten werden op kaart
gezet. Bijzondere vondsten zijn twee dakpanfragmenten met stempel CAVTI,
een zegelring met Erosvoorstelling op de rode gemsteen, de voet van een
terra cottabeeldje (Venus anadyomène)...enz.
De laatste fase beperkt zich tot een waterput en enkele zeldzame sporen
uit ca. 225-250 na Chr. Maar...hier is er een hiaat met de muntenreeks,
die stukken omvat van Postumus (259-269), Claudius II (268-270) en
Tetricus II (272-273). Blijkbaar zou de nederzetting tijdens het derde kwart
van de 3e eeuw opgeheven zijn.
Het vermelden waard zijn een scherf van roodbeschilderd aardewerk
(verdwijnt uit omloop eind 12e eeuw), een post-middeleeuws complex
(verdwenen walgrachthoeve) en een Britse obus uit 1918. Met dank aan
J. Deconynck.
HELKIJN: AANVULLENDE

VONDSTEN

In het kader van de studie van de Franse linies en de eindpublicatie van
het bisschoppelijk castrum van Helkijn werd aanvullende veldverkenning
uitgevoerd op twee vindplaatsen.
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Fig. 4. Kortrijk. Goed Te Bouvekerke. Bewoningssporen in de vorm van een zespalige spijker.

Tussen de Oudenaardseweg en bastion 16 van de Franse linie (1695) werden
enkele ceramische strooivondsten aangetroffen.
Bij de historische hoeve Maes - gesitueerd in het dorpscentrum tussen de
Schelde, de Elleboogstraat en de Doornikseweg - liggen oude woongronden
bezaaid met afval van de hoevebewoners.
Tussen 1500 en 1900 lieten zij er bruinrode, rechthoekige daktegels, lokale
en geïmporteerde ceramiek zoals pijpen, faïence en steengoed achter. Voor
een aantal vuursteenvondsten durven we voorlopig - door het ontbreken van
werktuigen - geen oudere datering vooropstellen.
KOOIGEM: HET GOED TE TOLLANDERIE
Voor de historische walgrachthoeve Te Tollanderie, bij de Ten Walledreef
en de Geitenbergstraat, zijn archivalische gegevens zoals leenbeschrijvingen
en pachtcontracten beschikbaar vanaf de 15e eeuw. Veldverkenning op de
aanpalende percelen bevestigt deze inzichten door de inzameling van laatmiddeleeuws reducerend gebakken vaatwerk, het lokaal vervaardigde bruin-
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Fig. 5. Kortrijk, hoek Overleie- en Rekolettenstraat. Ingegraven ton, deel van een middeleeuws
leerlooiersbedrijf.

rode aardewerk, de uit Raeren en het Westerwald aangevoerde steengoedstukken en de uit Nederland geïmporteerde pijpen. Een slijpsteen verwijst
naar agrarische activiteiten.
KORTRIJK: GOED TE BOUVEKERKE
Na veldverkenning in 2009 en terreinverkennend sleuvenonderzoek in 2010
werd o.l.v. S. Verdegem 2,64 ha vlakdekkend onderzocht. Dat leverde 526
sporen op, hoofdzakelijk te herleiden tot 2 periodes. De late-steentijd en de
IJzertijd leverden geen nieuwe aanknopingspunten op.
Een Romeins greppelsysteem liet zich van een laat-middeleeuwse perceelsindeling onderscheiden door zijn afwijkende oriëntatie. Het bewijst dat deze
omgeving al in de Romeinse tijd als landbouwgebied in uitbatingwas.
Enkele bewoningssporen beperken zich tot een vierpalige, een zespalige
spijker en een groep kuilen; wellicht deel van een ruimer woonareaal dat
zich hoger langs de Ambassadeur Baertlaan situeert.
Aardewerkvondsten dateren het jongere greppelsysteem in de 14e en de
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Fig. 6. Kortrijk, Leiewerken. Vrijgelegde resten van de Leiepoort.

15e eeuw; het hoort wellicht bij de walgrachthoeve Te Bouvekerke. Het
vermelden waard zijn een 19e-eeuwse bakstenen waterput en een in onbruik
geraakte onverharde landweg (mededeling S. Verdegem).
KORTRIJK, HOEK OVERLEIE-

EN

REKOLLETTENSTRAAT

Het opvolgen van deze werf leverde onverwacht resultaat op. Een scherf
van fijn grijs, reducerend gebakken vaatwerk vertoont op de schouder een
ingestempeld wafelmotief; datering 1125-1225/1250.
Tijdens het mechanisch afschaven van de bodem sneed de aannemer 11
structuren aan; een bakstenen hoekfundering van het eind van de 13e eeuw
is de oudste.
Tijdens de 14e en de 15e eeuw heeft men er in het kader van leerlooiersactiviteiten afgedankte houten tonnen ingegraven om ze secondair te
herbruiken voor de aanmaak en opslag van run. Na deze werkzaamheden
vulde men ze op met puin en met ceramisch afval. Munten en importaardewerk
wijzen op jongere bewoning tijdens de 16e en 17e eeuw. Deze occupatie is
ons bekend uit archief en iconografie.
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Fig. 7. Kortrijk, hoek Overleie- en Rekolettenstraat. Grijs, radgestempeld aardewerk,
ca. 1125-1225/1250.

KORTRIJK, TWEE

MUNTVONDSTEN

Op de hoek van Overleie- en Rekollettenstraat werd op 6 februari 2011 een
duit van Filips II uit de 2e periode (1580-1598) aangetroffen. Het stuk werd
geslagen voor Brabant (Antwerpen), 1596-1598.
In de oostelijke stadsgracht ontdekten we op 2 januari 2011 een liard voor
Filips V (1700-1712).
Studie door T. Goddeeris.
KORTRIJK: DE

NIEUWE

LEIEPOORT

In samenwerking met de dienst Waterwegen en Zeekanaal NV en het V.I.O.E.
o.l.v. M. Dewilde konden we in februari 2011 de resten van de (nieuwe)
Leiepoort vrijleggen. Vindplaats: het noordelijk uiteinde van de Budastraat.
Gebouwd in 1400-1402 en voorzien van een brug, een watermolen en
zijtorentjes bleef het gebouw voor wisselend gebruik in dienst tot aan de
sloping in 1782.
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Fig. 8. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Resten van pottenbakkerij Willemyns.

Het naar het noorden gerichte poortcomplex werd over een lengte van
15,45 m en een diepte van 5 m opgegraven; de centrale doorgang lag in
de as van de straat.
We tekenden minstens 15 verschillende verbouwingen en vergravingen in;
9 hadden betrekking op de tijd na 1782.
Bouwmateriaal: baksteen van 25 x 5,5 x 12 cm, aan oost- en voorzijde
voorzien van een zorgvuldig gelaagd parament van Brabantse kalkzandsteen. Merkwaardige vaststelling: voor het inwendig muurwerk was massaal
oudere baksteen van de gesloopte Franse dwangburcht aanwezig; formaat:
28 x 6 x 13 cm. Dit bevestigt de gegevens uit de stadsrekeningen.
Het verdwijnen van het gebouw was een gevolg van onstabiliteit in de
bodem, waardoor in de noordelijke doorgang een 10 cm brede muurbarst
zichtbaar was.
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Fig. 9. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Bakproenen, gedeeltelijk bedekt met druipglazuur; hulpstukken uit pottenbakkerij Willemyns.

MEENSESTRAAT 79-81: AFVAL

PIJPENFABRIEK

Na het opdoeken van pottenbakkerij Willemyns heeft men de vrijgekomen
bedrijfsruimte met ruim 1 m afval van de nabijgelegen pijpenfabriek De
Bevere opgevuld. Gevolg: een afvalstort, dat ruim 40.000 misbakken pijpen
of onderdelen bevatte.
Al in 1994 ontdekten we aan de overzijde van dezelfde straat een stort met
80 verschillende pijpentypes. In 2011 vulden we onze verworven kennis
aan met de inzameling van 45 verschillende modellen, te verdelen in vier
groepen en gedeeltelijk bekend uit de bedrijfscatalogus van 1920.
Groep A leverde 8 soorten hielpijpen, ten dele nog aansluitend bij oudere
vormen.
Groep B omvat 19 rondbodemtypes, meer aansluitend bij hedendaagse
vormgeving en vaak voorzien van een stempel; die verwijst naar de producent
of naar de groothandel-verdeler.
Groep C biedt 24 verschillende versierde pijpenkoppen, w.o. speciaal
voor een gelegenheid vervaardigde stukken zoals Groeninge 1302 en een
koninklijk echtpaar. Uitvoeringen in meerdere kleuren, al of niet geglazuurd.
Groep D omvat 4 soorten asbestpijpen!
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Fig. 10. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Majolicategel, ca 1620-1650.

MEENSESTRAAT 79-81: TEGELVONDST
Tijdens de mechanische afgraving troffen we een 40-tal majolica- en
faïencetegels aan, waarvan we het verband met de potten- of pijpenbakkerij
niet goed kunnen inschatten. Bouwafval of een ceramische collectie als
vergelijkingsmateriaal voor de pottenbakker?
Alle tegels dateren van 1600-1650 tot 1700-1800.
Als oudste noemen we de polychrome bloemenvoorstellingen met een lelie
als hoekvulling. Bloemenvazen met ossekophoek, een medaillon met haas
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Fig. 11. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Monochrome tegel met voorstelling van een soldaat,
ca 1650.

en Li Wanmotief als hoek situeren we in de periode 1620-1650; het zijn
monochrome uitvoeringen in blauw.
Iets jonger zijn de zeegezichten en de zeemonsters met spinnetje als
hoekvulling. Verder een fraaie reeks wapenlieden met ossekop in de hoek,
ca. 1650 en voorstellingen van kinderspelen. Van de 18e eeuw dateren
vloeitegels met een sponsdecor in mangaanpurper.
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Fig. 12. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Pottenbakkerij Willemyns, misbaksel met vooraf ingekraste
naam van Kortrijk als productiecentrum.

MEENSESTRAAT 79-81: POTTENBAKKERIJ WILLEMYNS
Na sloping van de Evangelische kerk bouwt de sociale bouwmaatschappij
Goedkope Woning op het vrijgekomen terrein 24 sociale flats, 26 ondergrondse parkeergarages en 14 bergingen.
Situering van de werf: hoek Meensestraat en Pottenbakkershoek.
Van 1826 tot 1930 was daar de pottenbakkerij Willemyns gevestigd, die
zich in een laatste productiefase toelegde op de aanmaak van zgn. ,,Poterie
Flamande’’.
Hiervan getuigt een werkplaats van 9,70 x 7,70 m, voorzien van een bakstenen vloer.
Refractaire stenen van de ovenwandbekleding, een reeks drie-armige proenen
en witte tegels met veelkleurig druipglazuur vormen het technisch afval van
dit bedrijf, waar minstens 8 vaatwerkvormen vervaardigd werden. Het betreft
zowel decoratief aardewerk als goedkoop materiaal voor de tuin. Minstens
één bodem droeg het ingekraste opschrift ,,Courtrai’’.
Grote hoeveelheden mechanisch gebakken faïence zijn voorzien van de
stempel ,,fabrique impériale et royale de Nimy’’, verwijzend naar een bedrijf
bij Mons waarmee intense handelsbetrekkingen onderhouden werden.

17

Fig. 13. Kortrijk, Vlamingenstraat. Fragment van een bod in zgn. “slib- en krastechniek”.

KORTRIJK: KLEINERE

VONDSTEN

Het uitzeven van de oostelijke stadsgrachtvulling - een gevolg van de vestiging
van winkelcentrum K - werd voltooid.
Na vier jaar intens zeven werd afval van omliggende bewoning aangetoond
vanaf 1125-1225/1250 tot heden (studie in voorbereiding).
Op de zuidzijde van de President Kennedylaan vullen nieuwe vondsten
onze inzichten aan; op dit in 2005-2008 bestudeerde site vermelden we
zowel late-steentijd als middeleeuwse en post-middeleeuwse (1350-1900)
voorwerpen.
In de Kortrijkse stadskern kwam in de Vlamingenstraat een fragment van
een bord in zgn. ,,slib- en krasversiering’’ te voorschijn. Kenmerkend zijn
de boogvormige uitsparingen op de brede binnenrand. Datering: 15e of 16e
eeuw.
Bij nieuwbouw in Overleie, Sint-Amandusstraat 13, werd een oudere vindplaats afgegraven. In de verplaatste aarde troffen we aardewerk aan uit
ca. 1350-1550; we vonden steengoed (15e-16e eeuw) en zamelden een
pijpensteel in, die voorzien is van een ruitvormige steelstempel van 4 lelies;
vaak voorkomend vanaf 1620-1650.
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Fig. 14. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Afval van pijpenfabriek De Bevere; type 48 in verschillende technische uitvoeringen.

MEENSESTRAAT 79-81: ENKELE

OUDERE STROOIVONDSTEN

Dagelijks toezicht op de verdere uitwerking van de werf wees naar twee
bakstenen huisjes van ca. 1600 en leverde enkele verspreide vondsten op, te
situeren tussen 1400 en 1900.
Van een bijzondere aard is een fragment van een kamerpot, afkomstig uit het
Westerwald. Het is steengoed, bedekt met grijs zoutglazuur, een opgekleefd
medaillon en een kobaltblauwe opschildering. Op het medaillon prijkt een
naar rechts gerichte vrouwenfiguur, omgeven door het opschrift ,,ICH BRINS
DER HERS LEBSTEN VM I FRVNTLICHEN KVS 1632’’. Dit importstuk
komt regelmatig in Zuid-Westvlaamse vondsten te voorschijn.
KUURNE: TERREINVERKENNEND

ONDERZOEK

Het systematisch veldonderzoek leverde in Kuurne al 106 vindplaatsen op.
Op site K 9 - hoek Sint-Katriensesteensweg en Wandelinglaan - is wellicht
late-steentijd aan te wijzen.
Op vindplaats 14 - dicht bij de Koning Boudewijnstraat - werd aardewerk
van de 13e tot de 19e eeuw gevonden.
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Fig. 15. Kortrijk, Meensestraat 79-81. Afval van pijpenfabriek De Bevere; type 62.

De vindplaatsen 38, 39, 72, 79, 89 en 91 waren het onderwerp van een
terreinverkennend onderzoek i.o.v. Leiedal. Daar is ter hoogte van de SintKatriensesteenweg, de Pieter Verhaeghestraat en de grens met Heule een 5 ha
groot bedrijventerrein gepland. Onze prospectiegegevens werden over heel
de lijn bevestigd door de ontdekking van midden-neolithische vuurstenen
voorwerpen, het aansnijden van enkele Gallo-Romeinse bodemsporen en het
documenteren van middeleeuwse activiteiten. Een vlakdekkend onderzoek
zal in 2012 onze kennis terzake aanvullen.
LAUWE: ZEGELSTEMPEL
Een merkwaardige vondst werd in Lauwe gemeld: een spitsovale zegelstempel
van 3,7 x 2,2 cm; dikte: 2-3 mm.
Omgeven door een parelrand zien we in een drielobbige nis een zittende
Maria met Jezuskind. In een drielobbige uitsparing onderaan is als knielende
figuur de zegelaar afgebeeld.
Het relatief goed bewaarde stuk - op de rug voorzien van een centrale rib draagt een opschrift dat naar Cambrai (Kamerijk) verwijst.
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Fig. 16. Lauwe, oppervlaktevondst van een 14de-eeuwse zegelstempel uit Cambrai (Fr., Nord).

Dergelijke voorwerpen waren vooral in gebruik bij leden van de lagere
geestelijkheid. De oudst bekende voorbeelden situeert men rond 1275-1300;
tussen 1300 en 1350 kwamen ze vaak voor, om vanaf 1400 te verdwijnen of
plaats te maken voor ronde exemplaren.
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Fig. 17. Marke, Torkonjestraat Steengoed uit Bouffioulx.

MARKE: MEERPERIODENVINDPLAATS

AAN DE TORKONJESTRAAT

Op de in 2009 ontdekte vindplaats langs de Torkonjestraat werden de
systematische prospecties verdergezet. In 3 jaar tijd zijn daar nu al 9931
voorwerpen aangetroffen.
De late-steentijd werd bevestigd door nieuwe vuursteenvondsten. Periode 2
leverde 7 Gallo-Romeinse scherven op.
Een concentratie van aardewerk van de middeleeuwen tot de moderne tijden
heeft mogelijk te maken met het opvullen van een kleiwinning. Die staat
wellicht in verband met een 14e-15e-eeuwse pottenbakkerij in of bij de
vindplaats, gezien het aantreffen van allerlei te weinig gebakken stukken.
Opvallende groepen zijn het rijk vertegenwoordigde steengoed (15e-19e
eeuw) en de pijpen. Merkwaardig is de aanwezigheid van aardewerk uit het
Duitse Wesergebied (ca. 1580-1630).
Van een bijzondere aard is het aantreffen van een verzameling boterkleurige
musketkeien en loden kogels (72 ex.); wellicht was er tijdens de 17e en of
de 18e eeuw een schuttersgilde op het terrein aanwezig maar hun archief is
helaas verdwenen!
Een 14-tal munten hoort bij deze activiteit.
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Fig. 18. Menen, vindplaats 193. Afslagbijltje van vuursteen.

In het totaal zijn vijf periodes van menselijke aanwezigheid aangetoond;
gezien het belang van deze door de vestiging van een dienstenzone bedreigde
site wordt prospectie intens verdergezet.
MENEN: AANVULLENDE

VELDVERKENNINGEN

De archeologische kaart van Menen groeide in 2011 aan tot 197 vindplaatsen.
Aanvullende vondsten werden verricht op de nrs. 51,70, 74, 78, 80, 125
en 147. Vooral het nr. 70 is rijk vertegenwoordigd voor de late-steentijd;
bewoning is er aanwijsbaar vanaf 1300 (proto-steengoed). Op de vindplaats
74 is een rijke verzameling uit de late-steentijd en uit de periode 1300-1900
aangetroffen; 4 muntjes.
Zelfde vaststelling voor vindplaats 78, waar ook een boogsnede van een
gepolijste bijl ontdekt werd. Munt- en medaillevondsten noteerden we op
vindplaats 80. Het rijke vondstenmateriaal bij het Goed Te Blauwe Torre
(vindplaats 125) bevestigt eerdere vaststellingen met betrekking tot twee
occupatieperiodes. Hetzelfde geldt voor vindplaats 147.
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Fig. 19. Rollegem, Klijtberg. Vuurstenen bijlfragment.

Tussen de N 338, de Hogeweg, de Hogepoortweg en de Veldstraat ontdekte
A. Koopman de nieuwe vindplaats 193. Minstens drie periodes kon hij er
aantonen, met o.m. een afslagbijl uit de late-steentijd en een Romeinse dakpan.
Ten zuidoosten van de Kruisstraat leverde vindplaats 194 aardewerkvondsten
vanaf 1500. In dezelfde omgeving - ten noordwesten van die straat - werd op
vindplaats 195 een spits driehoekig pijlpuntje aangetroffen; jonger aardewerk
dateert er van 1400-1900. Als laatste bood werf nr. 196 enkele schaarse
elementen tijdens de nieuwbouw van het Sint-Jorishospitaal.
ROLLEGEM: KLIJTBERG
Al in 1982 ontdekten we op de Klijtberg een 62,5 m hoge heuvel tussen
de Rollegemseweg en de Munkendoornstraat, een microlitische spits uit de
midden-steentijd (ca. 8000-4000 vóór Chr.). Na herhaalde prospecties en
als gevolg van onze studies over veldversterkingen tussen Leie en Schelde
werd onze aandacht opnieuw getrokken door de vindplaats, die nu door
kleiwinning bedreigd wordt.
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Fig. 20. Spiere, De Hel. Reeks 17e-eeuwse loden musketkogels, een getuige van de daar aangelegde veldversterkingen van de Franse Spierelinies, 1683-1695.

Belangrijk was de vaststelling dat er zich op de noordoostzijde van het
site een concentratie van vuurstenen voorwerpen voordoet. Tussen de 84
ingezamelde voorwerpen bevinden zich schrabbers, klingen en een fragment
van een gepolijste bijl.
Strooivondsten van aardewerk en daktegels dateren van 1500-1900. Een
aarden fort - aangelegd als bescherming tegen invasies van Franse troepen
uit La Bassée - wordt vermeld in 1658.
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Fig. 21. Spiere. Vermoedelijk 17e-eeuwse pelgrimsspeld (oppervlaktevondst).

SPIERE: DRIE

NIEUWE VINDPLAATSEN

Naast de jaarlijkse terugkerende prospecties op de in 1977 ontdekte vindplaats van ,,De Hel’’ noteerden we in Spiere 3 nieuwe sites.
Op een perceel bij de Haagstraat werden neolitische en Romeinse voorwerpen
aangetroffen. Op een groot perceel tussen de Oudenaardseweg, de grens met
Warcoing en de Spierevaart lagen bij een oud sluis stukken aardewerk uit
ca. 1450-1900. In die omgeving bevonden zich veldversterkingen van de
Spierelinie van 1683 en 1689.
Op de hoek van Pijpestraat en Bois Jacquet - nabij de middeleeuwse
kasteelmotte - is een perceel van 80 op 100 m bezaaid met ceramisch
materiaal. Vermoedelijk gaat het om afval van de bewoners van het neerhof
van het kasteel, samen met mest uitgestrooid in een periode van ca. 1400
tot heden.
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Fig. 22. Spiere, Haagstraat. Verdwenen walgrachtsite, herkenbaar in een vroegrijp gewas.
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Fig. 23. Waregem, Bieststraat (bij geplande nijverheidsuitbreiding Blauwe Poort). In een
vroegrijp gewas zijn een cirkel (metaaltijden), een wegtracé (Romeinse tijd?) en andere
structuren zichtbaar.
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Fig. 24. Waregem, Blauwe Poorthoeve, toestand 2011.

Fig. 25. Waregem, Blauwe Poort. Poortgebouw en woonhuis van het Goed Te Blauwe Poorte,
toestand 2012.
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WAREGEM: BLAUW POORT
In Waregem wordt een gebied tussen de E17, de Expresweg N 382, de
Bieststraat, de Gaverbeek en de Industrielaan bedreigd door de vestiging van
een bedrijvenpark. Het gaat om de boerderij ,,Kribbe’’, het historische Goed
Ten Bossche (Blauwpoort) en de Kleithoek.
Luchtfotografische waarnemingen trokken onze aandacht door het intekenen
van verschillende structuren. In 2011 werd in het noordelijk deel van de
zone een cirkel (metaaltijden ?), een wegtracé (Romeinse weg?) en een reeks
kuilen waargenomen als gevolg van de zeldzame combinatie tussen arme
zandgronden, vroegrijpe teelt en langdurige voorjaarsdroogte.
In 1952 heeft J. Viérin er een verzameling fijn grijs, reducerend gebakken
en radgestempeld aarden vaatwerk aangetroffen. Het is goed te dateren in de
periode 1125-1225/1250. Vindplaats: tussen Bieststraat en Gaverbeek.
Een walgrachthoeve - eigendom van het Kortrijkse O.-L.-Vrouwehospitaal
was de kern van een domein van 100 bunder (140 ha). Prospectie rond deze
hoeve leert dat minstens vijf percelen bezaaid liggen met ceramisch materiaal
vanaf ca 1350/1450. Vermoedelijk is ook de late-steentijd vertegenwoordigd;
een opgave voor verdere terreinstudie in 2012.
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Fig. 26. Vichte (Zwevegem) en grens met Anzegem.
Niet-geïdentificeerde structuur, herkenbaar in een vroegrijp gewas in juni 2011.
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