VERSLAG RONDJE ERFGOED (DONDERDAG 18 OKTOBER 2012)

Archeologisch onderzoek op de Zandberg te Ingelmunster
INGELMUNSTER is een gemeente in ontwikkeling, dat mag blijken uit de recente dorpskernhernieuwing,
nieuwe woonwijken, een winkelcentrum, de Singel en de Ringweg. Bedrijventerreinen als Ringzone
en Deefakker maken dit plaatje compleet en het is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) die
volgend op deze projecten haar pijlen op de Zandberg heeft gericht. Dit gebied van ruim 10 hectare
ten noorden van het centrum is bestemd voor gemengde regionale bedrijvigheid, maar vooraleer er
infrastructuurwerken van start kunnen gaan, diende het eerst haar bodemschatten vrij te geven.
MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV is een familiebedrijf uit Ingelmunster dat zich al meer dan 100 jaar
bezighoudt met restauraties/renovaties. Sinds de jaren ’80 vond schaalvergroting plaats en werd
Group Monument nv opgericht met verschillende afdelingen, waaraan in 2007 archeologie werd
toegevoegd. Het mag niet verbazen dat zij het onderzoek aan de Zandberg toegewezen kregen. Zij
verdienden in de regio immers al hun pluimen met opgravingen in Moorslede, Oostrozebeke en
Oostnieuwkerke, evenals een vooronderzoek rond de kerk van Ingelmunster.
HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK aan de Zandberg ging al in 2010 van start met een prospectie door het
toenmalige Soresma (Antea Group) met medewerking van ondergetekende. De aanzet van een
middeleeuws gebouw en enkele enigmatische met houtskool gevulde kuilen trokken toen de
aandacht en rechtvaardigden een vervolg. Deze ging dit voorjaar van start voor een campagne die,
mede door de wisselende weersomstandigheden, tot eind augustus zou duren. Het team van 4 à 5
archeologen stond onder supervisie van Nele Eggermont en had drie zones onder haar hoede.
TWEE ZONES leverden sporen van ambachtelijke activiteiten op. Men trof hier verschillende
houtskoolmeilers aan, die vroeger werden gebruikt voor de productie van houtskool. Het nabije
Ingelmunster-bos leverde de grondstoffen en de Groenstraat diende als transportweg. Langs de
Doelstraat werd de volledige plattegrond van een huis uit de volle middeleeuwen (ca. 12 e eeuw)
blootgelegd. De vele paalkuilen in meerdere parallelle palenrijen vormden samen een driebeukig
gebouw dat naast de familie ook het vee herbergde. Het gevonden aardewerk met specifieke vorm
(kogelpot) en versiering (rolstempel) is een belangrijk dateringscriterium, maar het is nog wachten op
de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek om hier zekerheid over te krijgen.
DE LEZING werd gegeven door archeologe Natascha Derweduwen (Monumen nv), voorafgegaan door
drie omkaderende presentaties van Willem Hantson (RADAR), Bert Acke (Monument nv) en Annelies
Demyttenaere (WVI). Met verve werden zo de verschillende lagen van dit archeologisch onderzoeksproject toegelicht en kon het aanwezige publiek haar nieuwsgierigheid bevredigen. Enkele vondsten
maakten het allemaal wat tastbaarder en achteraf kon er bij een hapje en een drankje nog flink
nagebabbeld worden over deze en gene zaken. Een boeiende lezing op een aangename locatie!
DANK aan Monument Vandekerckhove nv voor de uiterst verzorgde omkadering. Dank aan zij de een
presentatie gegeven hebben en zij die geholpen hebben aan het vlotte verloop van de avond.
Natuurlijk ook dank aan de bezoekers die hopelijk een beetje wijzer naar huis teruggekeerd zijn.
Willem (RADAR)

