Welkomstraat 1-3-11, Wommelgem
Programma van Maatregelen

Auteur:
F. Stevens (landschappelijk bodemonderzoek)
E. Van Bos ch (veldwerkleider)
T. Van Mierlo (veldwerkleider)
Autorisatie:
B. Weekers -Hendrikx (OE/ERK/Archeol oog/2015/00095)

Welkomstraat 1-3-11, Wommelgem

1

Inleiding

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in februari 2019 een nota opgesteld naar de a rcheologische
waa rde van de l ocatie Welkoms traat 1-3-11 in Wommelgem (a fb. 1 en 2). De nota bestaa t ui t een
lands chappelijk bodemonderzoek (prospectie zonder ingreep in de bodem) en is ui tgevoerd naa r aanleiding
van de voorgenomen plannen voor een nieuwbouwcomplex.

Afb. 1.

2

Locatiekaart van het plangebied.
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2.1

Het vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem
Het uitgevoerde vooronderzoek

Het vooronderzoek da t is ui tgevoerd voor het plangebied Welkoms traat 1-3-11, Wommel gem, bes tond uit
een lands chappelijk bodemonderzoek. Voor het lands chappeli jk bodemonderzoek werden drie bori ngen
geplaats t in de zone voor de geplande werkzaamheden.
In de drie boringen is een uni forme bodemopbouw aangetroffen. Als diepste , eers te pakket is een geelbruin
tot li chtbruin kalkri jk kleiig zand tot zandig leem aangetroffen met sporen i jzervlekken, het betreft hier een
C-horizont. Deze afzettingen worden geïnterpreteerd als ma riene Tertiai re afzettingen behorende tot de
Formatie van Lillo vol gens de Tertiai r geologis che kaa rt.1 De top hierva n li gt op gemiddeld 9,3 m +NAP. In
boringen 1 en 3 is dit op gemiddeld 85 cm beneden maaiveld, in bori ng 2 is di t op 1,4 m beneden maaiveld.
In boringen 1 en 2 is hierop als tweede pakket een li chtgeel grijs ma ti g fi jn tot fi jn zand aangetroffen met
sporen ijzervlekken, ook di t is een C-horizont. Deze a fzettinge n worden geïnterpreteerd als Laa t-Pleis tocene
of Holocene dekzand-a fzettingen en behoren tot de Forma tie va n Gent, Lid van Opgrimbie.2 De top hiervan
ligt op gemi ddeld 9,55 m +TAW, in bori ng 1 is di t op 70 cm beneden maai veld, in boring 2 is dit 1,1 m
beneden maai veld.
In boring 3 wordt het eers te pakket di rect afgedekt door een vers toord pa kket (zie afbeelding 5), in
boringen 1 en 2 wordt het tweede pakket afgedekt door een vers toord pa kket. (zie afbeelding 3-4). Er is
geen sprake van een bouwvoor. Deze vers toring is waa rs chi jnlijk veroorzaakt door de aanleg en sloop va n
de voormalige bebouwing op het terrein. Het pakket bes taa t uit donkerbrui ngri js humushoudend ma tig grof
slecht gesorteerd zand met weini g tot veel puinres ten.
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Afb. 2.

Locatiekaart van het plangebied met bodemopbouw boorpunten.

Afb. 3.

Boring 1 uitgelegd van links naar rechts en van onder naar boven.
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Afb. 4.

Boring 2 uitgelegd van links naar rechts en van onder naar boven.

Afb. 5.

Boring 3 uitgelegd van links naar rechts en van onder naar boven.
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2.2

Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed

Ui t de resul ta ten van het lands chappelijk booronderzoek kan afgeleid worden da t de kans op a rcheologis che
vindplaatsen binnen het plangebied afgeschaald kan worden naa r laag op basis va n de vastges telde
vers toringen. Het lands chappeli jk bodemonderzoek heeft voldoende gegevens gegenereerd om vast te
kunnen s tellen da t de bodem diep geroerd is en da t het tot in de C-horizont vers toord is. Archeologische
waa rden worden daa rmee niet meer verwacht binnen het plangebied.
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Advies op basis van de resultaten

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedrei ging voor het bodema rchief. Er hoeft geen programma
van maatregelen te worden opges teld.
Ondanks het advies tot vrijgeven va n het terrein, bli jven de bepalingen voor het melden van
toevals vonds ten van kra cht, conform a rtikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De ci viel technisch
ui tvoerder is verpli cht eventuele toevals vonds ten binnen drie dagen na ontdekking te melden bi j Onroerend
Erfgoed.
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