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Stand van Zaken

Archeologische Opgraving - Spanjestraat Oostnieuwkerke (Staden)
De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
planden een nieuwe woonwijk “De Vlaschaard” tussen de Spanjestraat en de Slijperstraat te
Oostnieuwkerke, deelgemeente van Staden. Voordat men met de bouw aanving, diende er echter
eerst nagegaan te worden of er zich restanten uit het verleden in de bodem bevonden. Begin 2011
voerden archeologen al een verkennend onderzoek uit, waarbij sporen uit de Romeinse tijd, de 16de18de eeuw en de twee wereldoorlogen werden aangetroffen. De Romeinse vondsten vormden de
aanleiding voor een aanvullend onderzoek dat sinds maandag 21 november van start is gegaan. De
opgraving hebben ongeveer drie weken geduurd.

Week 1
(21/11 – 25/11/2011)

Maandag 21/11/’11, 9u15: Aanvang van het onderzoek
De archeologen o.l.v. Bert Mestdagh van Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster hebben
het onderzoek aangevat met het afgraven van een ca. 4.000 m² groot terrein. Hierbij werd de
teelaarde met behulp van een kraan verwijderd, zodat de archeologische sporen hieronder zichtbaar
werden. Deze heeft men afgebakend en ingetekend. Volgens de eerste prognoses zijn er twee
grachten aanwezig die de rand van een Romeins woonerf in verschillende fases weergeven. Enkele
scherven aardewerk geven aan dat deze waarschijnlijk in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling
bewoond zou geweest zijn. Daarnaast vond men enkele stenen werktuigen die mogelijk tot het
paleo/neolithicum of de oude/nieuwe steentijd teruggaan.
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Week 2
(28/11 – 02/12/2011)

Vrijdag 02/12/’11, 11u45: Documentatie van de sporen
Het archeologisch onderzoek ging verder met het volledig intekenen van alle sporen tot een
grondplan. Deze sporen werden vervolgens verder onderzocht door ze stuk voor stuk te couperen,
d.w.z. dat men telkens de helft er uithaalt om een zicht te krijgen op datering en functie van elk
spoor. Hierbij wordt alles minutieus gedocumenteerd door de archeologen. Op deze manier kunnen
sommige sporen met elkaar gelinkt worden tot grotere gehelen. Zo heeft men binnen de gracht –
waarvan eerder sprake – een tweeschepig gebouw (6 x 11 m) teruggevonden dat eveneens in de
Romeinse periode kan gesitueerd worden. Deze was opgebouwd uit houten palen met vlechtwerk en
leem ertussen en had waarschijnlijk een strooien zadeldak.
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Week 3
(05/12 – 08/12/2011)

Woensdag 07/12/’11, 11u05: Openleggen uitbreiding terrein
Nadat alle archeologische sporen van het eerder opgelegde terrein gedocumenteerd waren, kon men
een extra vlak openleggen in de buurt van het Romeinse gebouw. Ondermeer een donkere bodemverkleuring tekende zich hier af en mogelijk gaat het om een zogenaamd brandrestengraf. Onderzoek
van de zeefresten moet daar uitsluitsel over geven. De zogenaamde waterkuil werd met de kraan
gecoupeerd en bleek uiteindelijk een voormalige waterput, waarvan de houten bekisting was
uitgebroken. Naar het einde van de week toe werd het veldwerk afgesloten en kon men tot de
verwerking van het materiaal en de verzamelde gegevens overgaan. Eens men dit voortgezette
onderzoek afgerond heeft, wordt het eindrapport uitgeschreven.
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