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ARCHEOLOGISCH PROEFSLEUVENONDERZOEK AAN DE VERBRANDINGSOVEN 

MIROM TE ROESELARE  

Jozef Goderis 

 

Op vrijdag 17 mei werden Roland Swaenepoel en Jozef Goderis (beiden V.O.B.o.W.-WAR) 
door Willem Hantson, stafmedewerker archeologie bij RADAR, uitgenodigd om een bezoek 
te brengen aan een kleinschalig archeologisch proefsleuvenonderzoek dat een dag 
bedrijvigheid in beslag nam. 
 

Het was onder meer de bedoeling na te 
gaan of er tijdens WOI een loopgravenstelsel 
was uitgebouwd langs de Flandern II-
Stellung, waarvan de bunker nabij de 
verbrandingsoven van MIROM te Roeselare 
deel uitmaakt. Het gaat hier om een Duitse 
bunker van een zeldzaam type, dat in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zal moeten 
wijken voor een uitbreiding van het con-
tainerpark. 
 
Het onderzoek – in opdracht van de MIROM 
en vergund aan Antea Group nv – werd 
uitgevoerd door de archeologen Caroline 
Ryssaert (Odin) en Wouter Van 
Goidsenhoven (Ruben Willaert bvba). Met 
het aantreffen van WOI-relicten (o.m. Duitse 
kogels, kaliber 7,92 x 57mm voor het 
standaard Mauser geweer en fragmenten 
van ontplofte obussen) in een dubbele 
loopgraaf en enkele bomkraters werd het te 
verwachten loopgravenstelsel gelokaliseerd. 
Daarnaast wilde men de aanwezigheid van 
oudere (bewonings)sporen nagaan. Er werd 
een middeleeuwse gracht aangesneden met 

in een coupe fragmenten van een laat-
middeleeuwse grape of kookpot (ca. 13de-
14de eeuw) met standlobben en een lichte 
glazuur aan de binnenzijde. 
 
Met het oog op de herdenking van 100 jaar 
WOI zou het ideaal zijn ook deze bunker 
toegankelijk te maken in het kader van een 
eventuele  fiets- of wandelroute tussen 
enkele in Roeselare nog bestaande bunkers 
uit WOI. 
 
Zijn er echt geen mogelijkheden om dit 100 
jaar oude monument toch te behouden, 
desnoods binnen de voorzieningen van het 
geplande containerpark? Met de nodige 
goodwill van de MIROM en het stadsbestuur 
van Roeselare moet dat toch kunnen! 
 
In elk geval is het documenteren van dit 
monument samen met de naaste omgeving 
een dringende opdracht, gezien het risico 
dat hier alweer heel wat verloren kan gaan, 
zoals het in de voorbije decennia 
herhaaldelijk gebeurd is. 
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(bovenstaande foto‟s van J. Goderis) 
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