
 

WAK 108 (2020) 153 

 

 

 
  

West-Vlaamse Archeokrant: Driemaandelijks tijdschrift, jaargang 28,  

afgiftekantoor Roeselare, Uitgever: V.O.B.o.W. vzw & WAR 

 

Ondernemingsnummer: 414135857 

Maatschappelijke zetel: Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare 

Verantwoordelijke uitgever en verzending: Jozef Goderis 

Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare (Rumbeke), 051/22.27.20 

WEST-VLAAMSE 
ARCHEOKRANT  

nr. 108  

november - december 2020 

 V.O.B.o.W. 

België-Belgique 

P.B. 

8800 Roeselare 1 

BC 6675 

P 409155 



 

WAK 108 (2020) 155 

 

WEST-VLAAMSE ARCHEOKRANT 
nr. 108  

november - december 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOFON 
 
Redactie: Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw 
Adres: Bergeikenstraat 48, 8800, Roeselare - Rumbeke, 051/22.27.20 
 
Werkten mee aan dit nummer: Johan Buyse, Roland Frits Coghe, Jozef Goderis, Hendrik 
Hameeuw en Jos Vanackere, Erik Vandereecken 
 
Vormgeving: Hendrik Hameeuw, Jozef Goderis. 
Foto's en illustraties: Isabel Depestel, Jozef Goderis, Hendrik Hameeuw, Maria Pype, Erik 
Vandereecken, en Sofie Verbeke 
 
V.O.B.o.W.-lidmaatschap 2021: wordt betaald op rekening BE 22 4669 1679 9147 (BIC 
KREDBEBB) van V.O.B.o.W.-vzw. Vaste leden betalen € 26. Gewone leden € 21. De vier 
Archeokranten per jaar zijn ook voor niet-leden beschikbaar voor €12. Zij verschijnen in 
februari, mei, augustus en november. 
 
Inleveringsdatum bijdrage eerstvolgende nummer: vóór 15 januari 2021. 
 
Verzendingsdienst West-Vlaamse Archeokrant: 
Jozef Goderis, Bergeikenstraat 48, 8800 Roeselare. 051/22.27.20 jozef.goderis@skynet.be 
 
Copyright 2020, West-Vlaamse Archeokrant - Jozef Goderis en Jos Vanackere 
 
Overname is toegelaten mits verwijzing naar onze uitgaven. Elke auteur is verantwoordelijk 
voor de inhoud van zijn bijdrage. Voor gehele of gedeeltelijke overname is voorafgaande 
toestemming van de auteur vereist. 
 
V.O.B.o.W. vzw is aangesloten bij Herita: krachtenbundeling Erfgoed Vlaanderen,  
Het Forum voor Erfgoedverenigingen en Open Monumentendag Vlaanderen  
 
www.vobow.be  

mailto:jozef.goderis@skynet.be
http://www.vobow.be/


156 WAK 108 (2020) 

 

INHOUD 
 
 
 
Voorwoord          157 
 
 
Middeleeuws Vakwerk in het Centrum van Roeselare     160 
J. Goderis 
 
Een Steenoud Bijltje uit de Wetlands van Avelgem Roeselare    166 
E. Vandereecken 
 
Bodemvondsten in het stadhuis van Roeselare      173 
J. Goderis 
 
OMD 13 September 2020 Roeselare op de Stadhuistoren     180 
J. Goderis 
 
Archeo in de Pers          184 
 
 
Archeo te Kijk           191 
 
 
Tijdschriften           194 
 
 
Boekbesprekingen          198 
 
 
Drievoudige Proficiat Uitsmijter        201 
 
 
Hernieuwing van het Lidgeld 2021        202 
  
 
Activiteitenkalender V.O.B.o.W. eind 2020, begin 2021     203

  



160 WAK 108 (2020) 

 

MIDDELEEUWS VAKWERK IN HET CENTRUM VAN 

ROESELARE  
 

Jozef Goderis1 
 

___________________________________________________________________ 

 

In de WAK 94 van mei-juni 2017 p.45 meldden we reeds de vondst van een aantal 
vakwerkfragmenten, vermoedelijk restanten van een middeleeuwse gevel in de Zuidstraat te 
Roeselare, nu nummer 3-5, vlak bij de Grote Markt. In mei 1994 volgden we de graafwerken 
in het infocentrum toen nog onder de bevoegdheid van Ferdy Callewaert (WAK 13, p.8-12). In 
2017 was BIE-RADAR er gevestigd met o.a het bureel van intergemeentelijk archeoloog 
Willem Hantson. Sedert 2019 is hij werkzaam in de Ooststraat in het voormalig postgebouw. 
 

 

Stadsplan 05.05.1641 naar Lowys de Bersaques – 
Mogelijke situering: huisjes dicht bij de Grote Markt (zie pijtje) 

                                                           
1 Tekst en foto’s. 
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’s Gravenvoeren Dienst Toerisme 26.06.2017 reconstructie van vakwerk. 
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Wat is vakwerk?  

Het betreft een benaming van een oude 
bouwtechniek waarbij het gewicht van een 
gebouw wordt gedragen door een geheel van 
verticale, horizontale en diagonale eiken-
houten balken (soms ook naaldhout). Zij 
vormen in de buitenmuren als het ware “vak-
ken”. Die vakken worden opgevuld met rog-
gestro (soms tarwestro dat soepeler is dan 
roggestro), riet, klei, leem, steenbrokken, 
gras, paardenurine en andere organische 
toevoegsels als bindmiddel. 

 
Vitsen en lemen   

Vitsen betekent eigenlijk vlechten met hout. 
Vitsen gebeurt in twee richtingen die lood-
recht op elkaar staan. Gaandeweg vult men 
dit vlechtwerk op met aangedrukte leem-
aarde, net zoals de vogels hun nest van tak-
ken opvullen met organisch materiaal. Deze 
handeling wordt “lemen” genoemd. Het resul-
taat heet leemwerk. Leem is een kleurige 
vette grondsoort, soms geel, grijs of donker-
blauw. 
 

Lagen 

Na de eerste en tweede leemlaag wordt de 
gevel gekalkt of gewit. Deze aanpak be-

schermt het onderliggende vakwerk beter 
tegen vochtigheid. 
 

Archeologie 

Het organisch materiaal van het vakwerk, 
namelijk de houten balken, het stro, het gras 
en het riet, overleeft zelden de vele jaren in 
de Vlaamse afwisselende droge en natte 
bodem; het vergaat. Toch zijn er nu en dan 
uitzonderingen en vooral, dankzij de afdruk-
ken (het negatief) van het stro en het riet aan-
getroffen in de leem die er tegen aangedrukt 
zat (zie illustraties hieronder) kunnen archeo-
logen de aanwezigheid van de vakwerk 
bouwstijl inschatten en reconstrueren. Ook 
concentraties van de leem zelf zijn goede 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van vak-
werk. 
 

Besluit:  

Hoe de woningen in het centrum van 
Roeselare er eigenlijk uitzagen is echter 
moeilijk te beschrijven aan de hand van de 
teruggevonden vullingen van het vakwerk. 
Maar de gevonden fragmenten wijzen toch 
duidelijk op de aanwezigheid van dergelijk 
vakwerk. 

 

 

Vakwerk vlechten van hout: horizontaal en verticaal. 
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Detail van een vakwerk-fragment gevonden in 1994 te Roeselare in de Zuidstraat. 

 

 

Vakwerk gevonden in 1994 in de Zuidstraat te Roeselare, nabij de Grote Markt. 
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’s Gravenvoeren 2017 gekalkte voorgevel 
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