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Deel 1.

Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) Projectcode
2020A320
b) De naam en het erkenningsnummer van de Ruben Willaert bvba
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2015/00069
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Waregem
Deelgemeente
/
Postcode
8790
Adres
Mannebeekstraat
2
Toponiem
Mannebeekstraat
Bounding
box Xmin = 83399,7
Ymin = 172770,79
(Lambertcoördinaten)
Xmax = 83614
Ymax = 173086,63

d) Het kadasterplan met vermelding van Waregem, Afdeling 3, Sectie F, nr: 803m
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer of Zie Figuur 1
nummers

Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers (© Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt een geplande nieuwbouw voor TVH binnen
het onderzoeksgebied met een oppervlakte van ca. 5,78ha. Het onderzoeksgebied dat door
proefsleuven onderzocht kon worden, heeft een oppervlakte van 2,96ha.
Het voorgaande bureauonderzoek met daaropvolgende boorcampagne bood onvoldoende
informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen en daarom werd een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd van 11 februari 2020 tot en met 14
februari 2020. De verwerking is van start gegaan op 17 februari 2020.
Het terrein werd geëvalueerd door middel van 7 parallelle proefsleuven met een NW-ZO
oriëntatie en 6 parallelle sleuven met een NO-ZW oriëntatie. Deze dienden om de
aangetroffen sporen en verstoringen duidelijker te kaderen en te identificeren met het oog
op evaluatie voor een vervolgonderzoek.
Tijdens de aanleg van de sleuven werden 16 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de
bodemopbouw te kunnen vaststellen. Hieruit blijkt dat vroegere bodemingrepen een impact
hebben gehad op de bodemopbouw. De bewaring van de archeologische sporen kon bijgevolg
negatief beïnvloed zijn.
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Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm van een
opgraving in het onderzochte projectgebied te Waregem Mannebeekstraat geen relevante
kennisvermeerdering zou opleveren.

Figuur 2: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (© Geopunt).

1.3 Conclusie
In het kader van geplande werkzaamheden die het bodemarchief bedreigen, werd voor het
projectgebied Waregem Mannebeekstraat een bureauonderzoek, landschappelijk
booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bekomen
resultaten wordt geen verder onderzoek geadviseerd. Het archeologisch potentieel in het
plangebied werd op basis van het gevoerde onderzoek onderzocht, waarbij geen relevante
archeologische sporen werden vastgesteld. Het potentieel op kennisvermeerdering op lokaal
of regionaal vlak is totaal onbestaande waardoor er geen reden is om tot een opgraving over
te gaan. Er wordt dan ook geen programma van maatregelen voor verder onderzoek voorzien.
Dit advies stelt noch de opdrachtgever, noch de aannemer, vrij van de in artikel 5.1.4. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.
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