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VOORWOORD

Voorliggend verslag geeft een overzicht van de vele vondsten, in 2012 verricht 
door Archeologie Zuid-West-Vlaanderen of door commerciële bedrijven (wet 
van Malta).
De archeologische kaarten van Bellegem, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn en 
Wevelgem groeiden door de intense, multidisciplinaire benadering uit tot 
grote werkinstrumenten voor komende projecten.
Belangrijk was het voorbereidend werk m.b.t. de projecten ,,800 jaar Cister-
ciënzerinnen in Zuid-West-Vlaanderen’’ en het geplande 1e deel van de 
 Archeologische Atlas van Kortrijk, wijken Buda en Overleie.
Meer en meer commerciële projecten zagen het licht, o.m. in Kortrijk (Man-
padstraat; Begijnhof), Kuurne, Wevelgem e.a. plaatsen. Storend is dat de 
met de opdracht belaste gravers zelden over de nodige voor- en materiaal-
kennis beschikken, de resultaten ongepubliceerd blijven en museumbewa-
ring  ondermaats of onbestaand is.
Architectuurstudie leverde twee middeleeuwse kelders op in de Kortrijkse 
stadskern, waar we ook met het onderzoek van de zuidelijke Broeltoren 
belast werden.
We noteerden belangrijke vondstmeldingen door derden, w.o. een verploegde 
muntschat in Sint-Eloois-Winkel.
Door de vele regens bleven resultaten door luchtfotografie uit. We noteerden 
een toenemende argwaan van aannemers t.o.v. archeologisch verplicht 
onderzoek; ze stellen zich defensief op door razendsnelle afgravingen van 
terreinen met potentiële archeologische waarde.

Philippe Despriet
Kortrijk, 01 juni 2013
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Fig. 1. Resten van een 19e-eeuwse werkhut, aangetroffen in de zuidelijke Broeltoren.
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ARCHEOLOGISCHE KAART VAN BELLEGEM: EEN EERSTE BALANS

Tussen 1970 en 2011 werden op het grondgebied van Bellegem - deelgemeente 
van Kortrijk - 28 archeologische vindplaatsen ingetekend. Deze vaststelling 
vormde de aanleiding tot grootschalige veldverkenning, zodat het aantal 
vindplaatsen in 2012 aangroeide tot 85.
Al in 1970 ontdekten we een vindplaats met vuursteenmateriaal van de 
Michelsbergcultuur, te situeren in het Midden-Neolithicum (ca. 4700-3800 
vóór Chr.). Minstens 9 nieuwe vindplaatsen schrijven we toe aan het Laat-
Neolithicum (ca. 3800-2600 vóór Chr.). Ze situeren zich ter hoogte van de 
Peryckelstraat, de Aubette- en Manpadstraat, ten zuiden van Bellegembos 
(bijlfragment ?), de Steenlanderstraat (prismatische kern) en de Ronsevaal/
Grotestraat.
Nieuw zijn de gegevens met betrekking tot de IJzertijd. Op de grens met 
Sint-Denijs - ter hoogte van de Dottenijseweg, de grens met Dottenijs en ten 
zuiden van de Steenlandermeers - werden op 6 plaatsen scherven aangetroffen, 
die door hun technische kenmerken in die periode te dateren zijn.
Opmerkelijk zijn de resultaten m.b.t. de landelijke bewoning tijdens de 
Romeinse tijd! Minstens 6, wellicht 7 vindplaatsen werden bewoond. 
Nieuw zijn een puinzone van 40 x 20 m bij de Ballingstraat, een perceel 
ten oosten van de Leuzestraat (ca. 50 x 50 m puinzone) en een vindplaats 
ten noordoosten van de Doorniksesteenweg, ca. 50 x 80 m. Ceramische 
strooivondsten zoals Arraswaar en Spaanse amforenfragmenten laten 
bewoning vermoeden bij de Klijthofstraat, de grens met Sint-Denijs en ten 
zuiden van de Steenlandermeers.
Op alle vindplaatsen werd afval aangetroffen, verwijzend naar de landelijke 
bewoning, geconcentreerd rond de hoeven met walgracht. De meestal 
financieel kapitaalkrachtige boeren kochten op de markt de betere ceramische 
producten, die na breuk met mest op de omliggende akkers rondgestrooid 
werd. Steengoed, majolica en pijpen bieden een goede houvast om deze 
activiteiten te dateren. Liefst 23 sites situeren zich in 1400-1900; 16 in de 
periode 1500-1900 en 7 in 1600-1900. Zo werden op vindplaats 56 - bij 
het Oud Hof van Bellegem - niet minder dan 1818 scherven aangetroffen, 
waaronder 992 stukken importsteengoed uit Rijnlandse werkplaatsen vanaf 
ca. 1350-1450. Twee vindplaatsen leverden Weseraardewerk uit het Duitse 
Saxen, ca. 1570-1630.
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ARCHEOLOGISCHE DOORBRAAK IN HEULE

Kennis m.b.t. de Romeinse tijd bleef in Heule beperkt tot enkele schaarse 
vondsten in de Kortrijksestraat.
In februari ontdekte het commerciële bedrijf Gate een tweede vindplaats 
bij de Peperstraat; herkenbaar waren een gracht en drie brandrestengraven 
(mededeling L. Messiaen).
In het voorjaar van 2012 ontdekten we een derde site rond de R 8, de Toor-
telbeek, de Heulebeek, het Hof van Heule en de begraafplaats; oppervlakte 
6 ha.
Een verzameling van 77 vuurstenen voorwerpen, w.o. enkele werktuigen, 
dateert van de Late-Steentijd (ca. 3800-2600 vóór Chr.). Romeinse occupatie 
is herkenbaar aan halfronde dakpannen (imbrices) en handgevormd als 
geïmporteerd vaatwerk.
Niet minder dan 682 scherven zijn afkomstig van 13 verschillende soorten 
aardewerk, waaronder 9 soorten import. Blikvanger is het steengoed met als 
oudste voorwerpen vormen uit Siegburg, 15e eeuw. Zoals steeds zijn Raeren, 
het Westerwald en Bouffioux goed vertegenwoordigd. Pijpen dateren van ca. 
1620-1650 tot de 20e eeuw.

Fig. 2. Begijnhof, Sint-Annazaal. Bakstenen gewelven van de 17e eeuw, gedeeltelijk hersteld 
tijdens de 19e eeuw.
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De aanwezigheid van deze vondsten - globaal te dateren tussen 1350-1400 
en 1900 - is vooral te danken aan de nabijgelegen walgrachthoeve het Hof 
van Heule en aan militaire Franse veldschansen in 1694.

BEGIJNHOF KORTRIJK: ONDERZOEK SINT-ANNAZAAL (Fig. 2-3)

In augustus-september 2012 voerde een commercieel bedrijf een onderzoek 
uit in de twee noordelijke traveeën van de Sint-Annazaal van het Begijnhof. 
In de geschiedenis van het gebouw kan men twee periodes onderscheiden, 
nl. 1411-1429 (opvulling noordelijke bodem, als gracht van de Franse 
voorburcht) tot 1682 (bouw zaal) enerzijds, en anderzijds 1682 tot 1897 
(ingrijpende ,,restauratie’’ door Clementina Hiers).
Oudste gegevens: een goot en een kuil, met vulling van de late 14e- 
1e-helft 15e eeuw. Dit werd gevolgd door een bescheiden tweeledige 
constructie met afwijkende oriëntatie; sanitaire functie? In het totaal 3 fasen 
van geringe betekenis.
De twee volgende fasen hebben betrekking op het gebouw dat nu nog bestaat. 
Eerst trok men een drieledig onderkelderde ruimte van 11,5 x 9,75 m 

Fig. 3. Begijnhof, Sint-Annazaal. Sanitaire installatie, eind 17e eeuw aangezet op de fundering 
van 1682.
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(buitenwerks) op maar wijzigde tijdens de aanvangsfase de bouwplannen, 
zodat een grotere constructie van 16,5 x 9,75 m ontstond. Dit verklaart 
waarom de plattegrond van de huidige zaal verschillende breedtes vertoont en 
aansluit bij de vaststelling dat het kleiner keldergedeelte aan noordwestelijke 
zijde door insnijding in de grotere fundering verwerkt is. Tenslotte voltooide 
men het geheel met de zuidwestelijke keldergang, bereikbaar via de traptoren 
aan de zuidzijde.
Het bouwjaar 1682 - herkenbaar in de cartouche in de voorgevel - was de 
start tot allerlei jongere ingrepen. Eerst bouwde men na 1682 een toiletruimte 
met kelder, rustend op het verstek van de noordwestelijke fundering. Deze 
constructie - overdekt met bandvormige bakstenen gewelfjes - dateert wellicht 
van het eind van de 17e eeuw. Franse militairen waren er gekazerneerd van 
1688 tot 1698.
Het vrijleggen van de drie overwelfde kelders en de dito keldergang wees 
uit dat sommige gewelfdelen ingestort zijn. Tegenover de zachtgebakken, 
oranjerode bakstenen van de 17e eeuw laten de jongere, 19e-eeuwse gewelf-
herstellingen met hardgebakken, donkerrode bakstenen en witgrijze mortel 
zich gemakkelijk aflezen. 
Vermoedelijk was dit het werk van grootjuffrouw Hiers, die de diepere noord-
westelijke traveeën opvulde en de volledige zaalruimte onder één vloer bracht. 
Vermoedelijk heeft zij een reeks versnijdingen in het metselwerk - ontstaan 
als gevolg van de gewijzigde bouwplannen - esthetisch weggewerkt waardoor 
de indruk van een éénmalig opgetrokken grote zaal ontstaan is.

KORTRIJK, LEIESTRAAT 17: 14E-EEUWS GEBOUW

Tijdens bouwwerken sloopte een aannemer op dit perceel het gewelf van een 
14e-eeuwse kelder, opgetrokken uit grote bakstenen van 26,5 x 5,5 x 12,5 cm. 
Het was mogelijk een rechthoekige ruimte in kaart te brengen, loodrecht op 
de Leiestraat aangezet en tweeledig ingedeeld. Breedte aan straatzijde 4,55 m, 
lengte 14,70 m binnenwerks. Hoogte onder gewelf 2,13 m, met funderingen 
aangezet op 3,40 onder straatpeil.
In zijn studie over de middeleeuwse huiskelders heeft V. Debonne in 2005 
acht constructies uit de 13e en 14e eeuw op kaart gezet. Van twee andere 
konden we intussen de 13e-eeuwse zuilen en kapitelen van Doornikse steen 
achterhalen; ze maakten deel uit van het huis ,,de Katte’’ op de hoek van 
Leie- en O.-L.-Vrouwestraat en van het ,,Café du Pont’’ op de hoek van Leie- 
en Handboogstraat. Samen met het hiernavolgend Lombaardensteen kennen 
we nu - in 2013 - al 12 middeleeuwse huiskelders in de Kortrijkse stads- 
kern.
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KORTRIJK, LOMBAARDENSTEEN: LAAT 13E-EEUWS STEEN (Fig. 5-6)

Ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw tussen de ,,Patria’’ op de Grote Markt 
nr. 19 en de ingang van het Begijnhof leverde totaal onverwacht een middel-
eeuwse constructie op, die geheel schuil ging achter beton en snelbouwsteen.
Het ging om een bakstenen constructie van 13,40 x 6,23 m, palend aan het 
straatje van Markt naar Begijnhof en zorgvuldig opgebouwd uit baksteen 
van 28 x 6 x 14 cm, een formaat in gebruik aan het eind van de 13e en het 
begin van de 14e eeuw. Ca. 1950 had men na totale verwijdering van alle 
archeologica de muren in een jonger gebouw behouden, tot het in 2012 
gesloopt werd.
In de vergraven bodem staken nog één sokkel en twee bladkapitelen, 
vervaardigd van Doornikse kalksteen. Vergelijkbare bouwelementen - wijzend 
op kwaliteitsvolle afwerking van de gevels - kennen we o.m. uit Anzegem, 
Doornik en Gent.
Lange tijd heeft men ten onrechte het monumentale, aanpalende Patriagebouw 
met het Lombaardensteen vereenzelvigd. Maar... twee teksten uit 1363-1365 
situeren het tussen het Sint-Maartenskerkhof en de Lakenhalle (toen in de 
Patria ondergebracht). Voor het eerst hebben we nu materiële bevestiging van 
het bestaan en de topografische situering van dit steen.

Fig. 4. Leiestraat 17: aanzet van een 14e-eeuws bakstenen gewelf.
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KORTRIJK, THEODOOR SEVENSLAAN: VLAAMS AARDEWERK (Fig. 12)

Als gevolg van een zwaar geval van bodemverontreiniging werd onze aandacht 
getrokken op de plaats van de gesloopte BARCO-gebouwen aan de Theodoor 
Sevenslaan nr. 106. Daar ontstond in 1924 de ,,Société Belge de Poterie 
Flamande’’, dat met aanvankelijk succes grote hoeveelheden kunstaardewerk 
zoals beeldjes, plaketten, pijpenrekken...enz. op de markt bracht maar al in 
1931 stilgelegd en in 1937 ontbonden werd. Wat overbleef was een door 
loodmenie, gif en glazuren bevuilde bodem, die één groot ceramisch stort 
bleek te bevatten.
De mechanische afgraving bracht in een zone van 80 x 50 m pottenbakkersafval 
aan het licht met een concentratie van 20 x 10 m.
Enerzijds gaat het om technisch productieafval, zoals refractaire bodemtegels, 
driezijdige proenen en door het vuur vervormde stukken. Problemen met het 
stoken van de ovens zorgden voor het afdruipen van glazuur, die na afkoeling 
in verglaasde vorm op de ovenwanden overbleef.
Anderzijds omvat het stort grote aantallen ondermaats gebakken vormen, ons 
bekend uit de toenmalige bedrijfscatalogus. 

Fig. 5. Trapvormige bakstenen fundering, 15e eeuw, tussen de Lakenhalle (“Patria”) en het 
Lombaardensteen.
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Opvallend waren kandelaars, zeldzaam enkele figuurvormen.
Derde vaststelling: in dit bedrijf werden ook sier- en wandtegels van 10,3 x 
1,2 x 10,3 cm vervaardigd. Herkenbaar zijn o.m medaillontegels met diame-
traal, symmetrisch motief.
Men was blijkbaar gespecialiseerd in de vervaardiging van tegels, passend in 
de Kortrijkse school, die tussen 1890 en 1940 oude ambachten nieuw leven 
inblies, mede dankzij Pieter Jozef Laigneil (1870-1950).

ONDERZOEK ZUIDELIJKE BROELTOREN

Met vergunning onderzochten we in 2012 de zuidelijke Broeltoren, waar het 
plaatsen van sanitair een ingreep in de bodem noodzakelijk maakte.
Het bleek dat een decoratief bakstenen vloerpatroon van 1873-1877 het 
gevolg was van een onderliggende, bouwtechnische structuur, vermoedelijk 
opgebouwd in het kader van de toenmalige restauratie.
Concreet resultaat: tussen een jongere vloer en een oudere van baksteen 
(formaat 21 x 5,5 x 9/9,5 cm) waren een centrale en een concentrische 

Fig. 6. Bladkapiteel, vervaardigd in Doornikse steen, ca. 1220; verdwenen Lombaardensteen.
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Fig. 7. Zuidelijke Broeltoren, opgraving 2012. Totaalplan van alle opgegraven resten.
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Fig. 8. Zuidelijke Broeltoren, opgraving 2012: pijpvondsten.
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structuur opgetrokken, die gelijktijdig opgebouwd werden en die met tussen-
muurtjes de ruimte verdeelden in 17 compartimenten, w.o. vier oudere 
15e-eeuwse muurnissen met schietgat.
Al deze ruimtes werden in één keer met puin van elders aangevoerd na 
afwerking van de restauratie; opgezet als werkhut verdwenen de resten onder 
de vloer die tot 2012 aanwezig was.
Verwarrend is de vaststelling dat het puin allerlei voorwerpen bevat, die 
tot de 14e-15e eeuw opklimmen en helemaal niet in de toren thuishoren, 
zoals aardewerk, een rekenpenning van 1586 met het wapen van Filips II, 
steengoed en tegels, zowel slibversierde als majolica- en faïencestukken.
Toch is de opvulling te situeren in de tijd, mede door het aantreffen van indus-
trieel porselein, een koperen knoop met posthoorn en cijfer 3 als symbool 
van een militaire eenheid in Doornik, opgericht in 1831. Tot de jongste 
stukken behoort een pijpensteel met opschrift (W)YCKAERT POPERINGHE, 
verwijzend naar Franciscus Wyckaert, die tussen 1854 en 1866 werkzaam 
was aan de Boeschepestraat 125 in Poperinge (Fig. 8).
Het besluit: ophoging van de bodem en opbouw van de vloer vond plaats 
aan het eind van de globale restauratie van 1873-1877.

Fig. 9. Hoek Sint-Amandsplein en Kapelstraat. Momentopname van een houten tonput, net 
vóór de mechanische vernieling.



15

KORTRIJK, HOEK KAPELSTRAAT EN SINT-AMANDSPLEIN (Fig. 9 en 10)

Tijdens de mechanische afgraving van een ruimte van 35 x 16 m - nodig voor 
de bouw van 12 appartementen - wisten we op 29 juni 2012 in het totaal 
7 water- en tonputten in te tekenen en gedeeltelijk te documenteren. Op 
3,20 m diepte waren 2 middeleeuwse kuilen zichtbaar, echter geen gebouwen - 
resten.
De putten W1, W3, W4 en W5 bestonden uit afgedankte houten tonnen 
van 0,83 tot 0,99 m diameter. De laatste drie bezaten dezelfde vulling van 
zgn. ,,run’’, een vloeistof samengesteld op basis van twijgjes, schorsen, 
gekliefde houtreepjes...enz. Een bewijs dat het om leerlooiersactiviteiten ging. 
En... geheel identiek aan de ambachtelijke resten, die we reeds in 2011 aan 
de westzijde van de Sint-Amandsplein, hoek met de Rekollettenstraat hebben 
bestudeerd.
Na het beëindigen van deze activiteiten werden de tonnen secondair gebruikt 
als afvalput; dit verklaart de aanwezigheid van lederresten en aardewerk. Een 
belangrijk gidsfossiel is daarbij het witbakkende steengoed uit Siegburg, niet 
zelden met bruinrode vlekken op de buitenwand; dit wijst op een datering 

Fig. 10. Hoek Sint-Amandsplein en Kapelstraat.
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omstreeks 1400 en de 15e eeuw. Opmerkelijke vondst: een houten handvat, 
gebruikt tijdens het looien van de huiden.
Ten laatste rond 1500 zijn al deze werkzaamheden op de vindplaats 
verdwenen. Op de genivelleerde percelen kwam een jongere bebouwing tot 
stand, waarvan de bakstenen waterputten W2 en W6 een getuige zijn; ze 
dateren resp. van na 1600 en van de 19e eeuw.

KORTRIJK, VLASMARKT: BEWONING VANAF CA. 1300

Op de hoek van Vlasmarkt en Lekkerbeetstraat verrezen in 2012 nieuwe 
winkels en woonpanden; kadaster 3e afdeling, sect. B 2e blad, nrs. 1513B 
en C, 1515B, 1545B en 1546A.
Door vroegere bouwwerken, mechanische uitgraving en afdekking van het 
terrein met beton was het zwaar verstoorde perceel ongeschikt voor archeo-
logisch onderzoek.

Fig. 11. Vlasmarkt. Steengoedbekertje uit Langerwehe, ca. 1350-1450, aangetroffen in vergraven 
bodem.
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Toch leverde het toezicht enkele gegevens op.
Vooreerst kwamen enkele misbaksels van rood, oxyderend gebakken 
aardewerk in zgn. ,,slib- en krastechniek’’ aan het licht. Voor het bakken 
werd de schouder van een kruik met een spatel in panelen ingedeeld en van 
een krasmotief voorzien waarna afwerking met wit slib volgde. Mogelijk is 
er een verband met gelijkaardige baksels van ca. 1500, in 1969 opgegraven 
aan de Kleine Leiestraat.
Zoals steeds lag het terrein bezaaid met scherven van gewoon gebruiksce-
ramiek en importwaar, faïence, majolica en steengoed. Samen overspannen 
ze een periode van ca. 1300 tot heden. Blikvanger was een biconisch bekertje 
met korte, cilindrische hals en licht uitgeknepen voet. Grijs steengoed met 
lichtgrijs tot bruin zoutglazuur. Het is een product uit Langerwehe, aange-
maakt in navolging van een bekertype uit Siegburg, waar dit model tussen 
1350 en 1450 zijn grootste verspreiding kende (Fig. 11).

Fig. 12. Theodoor Sevenslaan. Pottenbakkersafval van de ‘Société Belge de Poterie Flamande’, 
1924-1931.
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KORTRIJK, MANPADSTRAAT: ROMEINSE LANDELIJKE BEWONING

In het kader van de uitbreiding van BARCO heeft een commercieel bedrijf 
een grootschalig, terreinverkennend sleuvenonderzoek uitgevoerd tussen 
Manpadstraat en Panoramaweg.
Het resultaat was de ontdekking van enkele over het 6 ha grote terrein ver-
spreide structuren uit de Romeinse tijd. Het gaat o.m. om een met verbrande 
leem gevulde kuil en een greppel met daarin achtergelaten afval zoals kruik-
waar, terra sigillata en zachtgebakken gebruiksaardewerk. Een groep paal-
gaten kan een klein gebouwtje aanwijzen maar concentraties van bouwpuin 
ontbreken (Fig. 13).
Deze resten bevinden zich op 280 m van elkaar. De uitgestrektheid, de geringe 
dichtheid van de aangesneden sporen, het ontbreken van Romeins-technische 
constructies en het aandeel van traditioneel handgevormd aardewerk laten 
een inheemse - wellicht agrarische - nederzetting vermoeden. Die bezat een 
sterk zelfbedruipend karakter, leidde een haast autonoom bestaan en impor-
teerde enkel wat ze zelf niet kon aanmaken. Wat na het beëindigen van de 
uitbating overbleef werd weggeploegd en verdween uit het landschap.

Fig. 13. Kortrijk, Maandagweg; Romeins aardewerk in de opvulling van een greppel (met dank 
aan BAAC Vlaanderen).
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Van betekenis is het feit dat een nieuwe vindplaats ontdekt werd in een 
zone ten zuiden van Cortoriacum, waar voorheen nog nooit Romeinse resten 
aangesneden werden (met dank aan BAAC Vlaanderen).

KUURNE: ARCHEOLOGISCHE KAART

Door verwerking van archiefgegevens en aanvullende veldverkenning groeide 
het aantal vindplaatsen aan van 106 tot 148 op 30 november 2012. Vooral 
het noordwestelijk, agrarisch gebleven deel van de gemeente ligt met archeo-
logica bezaaid.
Op 4 plaatsen troffen we vuurstenen voorwerpen van de Late-Steentijd aan.
Op twee reeds bekende Gallo-Romeinse sites, K 34 en K 89, werden aanvul-
lende vondsten verricht; op de tweede plaats bracht een commercieel bedrijf 
met zijn terreinverkennend sleuvenonderzoek bevestiging van eerdere vond-
sten. Op vindplaats K 135 - ter hoogte van de Wandelinglaan - ontdekten we 
naast een vuurstenen schrabber en 5 klingen (Late-Steentijd) ook 2 scherven 
van een 2e-eeuws terra sigillatabord type Dr. 18/31.
Liefst 29 vindplaatsen leverden strooivondsten op, die in 19 gevallen een 
periode van 1400 tot 1900 omspannen; mogelijks leverde K 100 ook een 
13e-eeuwse scherf.

Fig. 14-15. Lauwe, wijk Schonekeer. Voor- en rugzijde van een vuurstenen, gepolijst bijltje.
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LAUWE, SCHONEKEER: VUURSTENEN BIJLTJE

Op de wijk ,,Schonekeer’’ waren in 1993 al 11 archeologische vindplaatsen 
bekend, w.o. een Romeinse waterput met in zijn vulling 2 bronzen hengsels, 
en 3 walgrachthoeven.
Bij veldverkenning op 26 maart 2012 ontdekten we ter hoogte van de Knok-
beeklaan, een 12e vindplaats. We troffen er een fragment van een gepolijst 
vuurstenen bijltje aan, vervaardigd van witgrijze silex en bedekt met een 
boterkleurige patina. In doorsnede ovaal; kantafslijp. Boogvormige snede, 
plaatselijk afgespinterd (Fig. 14-15).
Lengte: 5,9 cm, breedte 4,9 cm en dikte 1,6 cm.

Fig. 16. Marke, Torkonjestraat. Vuurstenen geweerkeien, aangetroffen op de standplaats van een 
schuttersgilde.
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MARKE: MEERPERIODEN - VINDPLAATS TORKONJESTRAAT

Opgestart in 2009 als preventieve veldverkenning m.b.t. de mogelijke vesti-
ging van een bedrijvenzone leverde ons onderzoek nu al in het totaal 12.113 
voorwerpen op.
Van de Late-Steentijd (3800-2600 vóór Chr.) dateren 724 stukken vuursteen, 
w.o. een 15-tal schrabbers (werktuigen), kernen en klingen.
Minstens 4 scherven dateren van de IJzertijd.
In het totaal 22 stukken dateren van de Romeinse tijd; het gaat zowel om 
import als om plaatselijk aardewerk en één kraaltje van lichtblauwe glaspasta.
Hoogversierd aardewerk (1225-1250/1350) en steengoed dateren een moge-
lijke kleiwinning, nadien gebruikt als afvalstort tot ca. 1550.
Tussen 1550 en 1830 was er intense activiteit op dit perceel, met nadruk op 
de standplaats van een schuttersgilde.
De boterkleurige musketgeweerkeien illustreren er het gebruik van vuur-
wapens, bevestigd door de ontdekking van 167 loden musketkogels. Niet 
minder dan 42 munten beslaan een periode van 1600 tot 1950; nadruk ligt 
op stukken van Maria Théresia (1740-1780) en op Lodewijk XVI (1774-
1792) (Fig. 16).

Fig. 17. Menen, vindplaats 132: vuurstenen pijlpunt.



22

MENEN: AANVULLENDE PROSPECTIES (Fig. 17 en 18)

Het systematische veldonderzoek van A. Koopman leverde 3 nieuwe vind-
plaatsen op, zodat het totale aantal 201 bedraagt.
Vindplaats 199 - aan het einde van de Dadizelestraat - was de belangrijkste, 
gezien de ontdekking van een driezijdige vuurstenen pijlsnede, een scherfje 
van Gallo-Romeinse Arraswaar en de inzameling van ceramische strooi-
vondsten uit de periode 1500-1900.
Op 10 eerder bekende vindplaatsen noteren we belangrijke voorwerpen van 
de Late-Steentijd (51 en 71), IJzertijd en Romeins materiaal op vindplaats 
80, mogelijks ook op nr. 91.
Van belang is vindplaats 159, waar een radgestempelde rand van een grijze, 
reducerend gebakken kookpot aangetroffen is; een recente, regionaal opgezette 
studie laat ons een datering toe tussen ca. 1125-1150 tot ca. 1225-1250.

Fig. 18. Menen, vindplaats 159. Geradstempelde scherf van ca. 1125/1150 – 1225-1250.
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ROLLEGEM: MET AFGRAVING BEDREIGDE SITE ,,KLIJTBERG’’

Een 62,5 m hoge heuvel in Rollegem - deelgemeente van Kortrijk - beheerst 
het landschap tussen de Rollegemseweg en de Munkendoornstraat. Al in 
1977 ontdekten we daar vuursteenvondsten (mogelijks uit de Midden-Steen-
tijd), troffen in 1982 twee werktuigen aan en vulden het vondstenmateriaal 
in 2005 en 2011 met nieuwe prospecties aan. Archieven maken er in 1658 
melding van een aarden fort, aangelegd als beveiliging tegen Franse plunder-
tochten vanuit La Bassée.
De aanvullende veldverkenning van 2012 bracht bevestiging voor de Steen-
tijd; tussen de 78 voorwerpen herkennen we 3 werktuigen (schrabbers).
Nieuw is de vaststelling dat ook de westelijke flank van de heuvel bezaaid 
ligt met aardewerk van de 15e eeuw tot heden.
Deze uiterst belangrijke archeologische vindplaats zal mogelijks vanaf 2015 
op een oppervlakte van 10 ha afgegraven worden in het kader van klei-
winning voor een steenbakkerij.

SINT-DENIJS: OMGEVING FORT TE CLARE

Op het grondgebied van Sint-Denijs - deelgemeente van Zwevegem - bouwde 
het Franse leger in april 1695 een aarden fort, dat door zijn strategische 
ligging zowel het Leie- als het Scheldegebied bestreek. Na een geallieerde 
aanval op 19-21 juni 1695 verloor het zijn betekenis maar bleef zichtbaar 
in het landschap.
Gezien de betekenis startten we in 2012 met intense prospecties in een zone 
van 80 x 150 m, gesitueerd op de hoek van de Beerbos- en de Vinkestraat. 
Het resultaat: 4 occupatieperiodes zijn er aanwijsbaar.
Oudste periode, de Late-Steentijd (ca. 3800-2600 vóór Chr.), vertegenwoor-
digd door 36 vuurstenen, w.o. 2 schrabbers.
Tijdens een tweede periode werd er tijdens de 14e-15e eeuw een rijk cera-
misch afval achtergelaten; mogelijk het resultaat van militaire operaties in 
deze Frans-Vlaamse grensregio.
Periode drie beslaat de 17e-19e eeuw; allerlei strooivondsten bestaan uit aar-
dewerk, importsteengoed en pijpen.
Als 4e periode leverde W.O. I enkele militaria, wellicht te danken aan het 
eindoffensief der verbondenen en de Duitse beschietingen van oktober-
november 1918.
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Fig. 19. Sint-Eloois-Winkel: verploegde muntschat.
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MUNTSCHAT IN SINT-ELOOIS-WINKEL (Fig. 19-21)

Bij verkaveling en nieuwbouw in Sint-Eloois-winkel - een parochie die tot 
1747 deel uitmaakte van Gullegem - werd een muntschat aangetroffen.
De vondstmelding danken wij aan Wouter Labaere en Frank Catteeuw, 
waarvoor dank. Blijkbaar gaat het om een verploegd muntdepot, waarvan 
15 stukken verspreid over een oppervlakte van 250 vierkante meter wer-
den teruggevonden. Mogelijk was het aantal ingegraven munten beduidend 
groter maar is een deel verloren gegaan toen op de vindplaats een woning 
opgetrokken werd. Situering: wijk Het Lindeke, Stenen Stampkot, huizen 
nrs. 6, 8 en 10.

Fig. 20-21. Sint-Eloois-Winkel; foto en tekening van munten van Lodewijk XV (1715-1774).
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INVENTARIS

De vondst omvat 15 zilveren munten, matig tot sterk afgesleten, behorend tot 
2 types en allen daterend uit de regeringsperiode van Lodewijk XV, konink-
rijk Frankrijk (1715-1774).
Het eerste munttype is door 13 exemplaren vertegenwoordigd.
Op de voorzijde lezen we het opschrift LUD.XV.D.FR.ET.NAV.REX. Konink-
lijke buste, naar links gericht, naakt hoofd.
Afgebeeld met een geborduurde mantel met het kruis van de Orde van de 
H. Geest.
Op de keerzijde het opschrift SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM gevolgd 
door een sterretje en het jaartal van aanmunting. In het gekroonde ovale 
medaillon - omgeven door twee olijftakjes - prijken drie lelies.

 1. Demi-écu aux rameaux d’olivier ; muntplaats Tours, 1726
 2. Zelfde type ; muntplaats Aix, 1728
 3. Zelfde type ; muntplaats Rennes, 1728
 4. Zelfde type ; muntplaats Caen, 1729
 5. Zelfde type ; muntplaats Caen, 1734
 6. Zelfde type ; muntplaats Reims, 1728
 7. Zelfde type ; muntplaats Rouen, 1729
 8. Zelfde type ; muntplaats onbekend, 1729
 9. Zelfde type ; muntplaats Riom, 172(?)
10. Zelfde type ; muntplaats onbekend, 1730
11. Zelfde type ; muntplaats onbekend, jaartal onbekend
12. Zelfde type ; muntplaats Metz, 1728

Tekst op de snede.
Dit type, bekend als ,,Demi-écu aux rameaux d’olivier’’, werd in omloop 
gebracht tussen 1726 en 1741.
Bibliografie: Duplessy 1676, nr. 1676.
Het tweede type wordt omschreven als de ,,Demi-écu au bandeau’’. Het naar 
links gerichte hoofd van de koning draagt een haarband en vertoont in de 
halssnede de letters CJR. Opschrift: LUD.XV.D.G.FR.ET.NAV.REX.
Op de rugzijde zelfde voorstelling en tekst als bij vorige stukken. aangemunt 
tussen 1741 en 1774.
Bibliografie: DUPLESSY nr. 1681.
13. Demi-écu au bandeau; muntplaats Lille, 1774.

14. Zelfde type; muntplaats Pau, jaartal onbekend.
Studie en determinatie: Dr. T. Goddeeris.
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ARCHEOLOGISCHE KAART VAN SPIERE EN HELKIJN

Na grootschalig onderzoek m.b.t. de Michelsberggroep in Spiere (ca. 4700-
3800 vóór Chr.) en de publicatie van de opgravingen in het bisschoppelijk 
castrum van Helkijn (12e-18e eeuw) volgen nu de verdergezette stelselmatige 
prospecties.
Op de reeds bekende vindplaats ,,De Hel’’ werden naar jaarlijkse traditie 
oppervlaktevondsten ingezameld, daterend van de Midden- en de Late-
Steentijd tot heden.
Nieuw is een site aan de Hellestraat in Spiere, waar zowel Neolitisch als 
IJzertijdgegevens ingewonnen werden; ook daar het fenomeen van de met 
aardewerk bezaaide oude woongronden.
In Helkijn noteerden we Romeins puin bij de Schelde, tussen de Doornikse-
weg en het kasteel van Erpinghem.

Fig. 22. Vichte, opgraving kerkomgeving door N.V. Monument. Detail van het grafveld rond de 
kerk.
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VICHTE: GRAFVELD EN WATERBEHEERSEND GEBOUW

Ten zuiden en ten westen van de oude kerk van Vichte - deelgemeente van 
Anzegem - voerde een commercieel bedrijf een onderzoek uit bij de kerk van 
de dorpsheerlijkheid.
Om en rond de kerk werd het bijhorende grafveld aangesneden. Alle 66 
skeletten hadden een oost-west oriëntatie, al dan niet met een kistaflijning. 
Enkele bezaten een grafkelder.
De meeste graven waren niet ouder dan de 19e-20e eeuw (Fig. 22).
Van belang was het aansijden van een gracht met V-vormig profiel, die 
1,40 m diep was en in verbinding stond met de walgracht van het neerhof 
van het kasteel van Vichte. Hij werd oversneden door een waterbeheersend 
gebouw dat op alle iconografische documenten vanaf 1641-1644 te zien is en 
opgetrokken werd met bakstenen van het formaat 23 x 5,5 x 10 cm (Fig. 23).
Aan het gebruik van Portlandcement te oordelen heeft men ook deze con-
structie naderhand verbouwd (met dank aan Group Monument, Ingelmun-
ster).

Fig. 23. Vichte, opgraving kerkomgeving door N.V. Monument. Resten van een waterbeheersend 
gebouw van de 16e eeuw, met jonger baksteenmetselwerk.
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WEVELGEM: VONDSTEN EN PROSPECTIES

Commerciële bedrijven voerden twee terreinverkennende opgravingen uit in 
de industriezone Wevelgem-zuid - grens met Bissegem - en op de hoek Biest- 
en Gullegemstraat. In de eerste plaats werd betekenisvol Romeins materiaal 
gevonden, aldus een mededeling van S. De Decker.
In uitgegraven aarde - afkomstig van de walgrachtvulling van de Cisterciën-
zerinneabdij van Wevelgem (Lauwestraat) - vond W. Labaere een sterk gesle-
ten zilveren munt van Filips III - koning van Frankrijk (1280-1285) - of 
Filips IV de Schone (1285-1290).
Type Tourse Groot met de ronde O.
Op vindplaats W 4 vond Frank Catteeuw zowel materiaal uit de Late-
Steentijd, de IJzertijd als de periode 1500-2000.
Tijdens zijn prospectie ontdekte hij de vindplaatsen W 48 en W 49. Op de 
eerste - gesitueerd ten noorden van de Ezelstraat - werd een 6,2 cm lang, 
mooi geretoucheerd vuurstenen stuk aangetroffen. Daar bevinden zich oude 
woongronden, bedekt met aardewerk vanaf de 15e eeuw. Opmerkelijk is de 
helft van een lakenloodje met gedeeltelijk bewaard opschrift en het stads-
wapen van Menen. Ovale vorm, diameter van 1,8 tot 2,3 cm (Fig. 25).

Fig. 24. Wevelgem, Ezelstraat. Vuurstenen werktuig uit vindplaats W 48.
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Fig. 25. (boven). Wevelgem, Ezelstraat, vindplaats 48. Loden zegeltje met het wapenschild van 
Menen.

Fig. 26 (onder). Marke, Torkonjestraat: Kortrijks lakenzegel.
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