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Programma van maatregelen
1.1 Administratieve gegevens
a) Projectcode
2020H55
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
Wielsbeke
Deelgemeente
/
Postcode
8710
Kastanjestraat
Adres
Kastanjestraat
Toponiem
Bounding
box Xmin = 80287
(Lambertcoördinaten) Ymin = 178017
Xmax = 80514
Ymax = 178174
d) Het kadasterplan met vermelding van Wielsbeke, Afdeling 1, Sectie C, nr.
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 133p5
of -nummers
Zie Figuur 1
Tabel 1: Administratieve gegevens

Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).
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1.2 Aanleiding van het vooronderzoek
Ter hoogte van het projectgebied plant de opdrachtgever de realisatie van 7 loten en
bijbehorende infrastructuur, dit over een oppervlakte van 5560 m². Het voorgaande onderzoek
(bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek) bood onvoldoende informatie om de
archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek
geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 18 augustus 2020. De verwerking is van start gegaan op
18 augustus 2020.

1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem
Ter hoogte van het projectgebied plant de opdrachtgever de realisatie van 7 loten en
bijbehorende infrastructuur, dit over een oppervlakte van 5560 m². Er is geen twijfel dat de
bestaande werken, het hiermee gepaard gaande werfverkeer en de mogelijke toekomstige
ingrepen binnen de individuele kavels, het potentieel archeologisch erfgoed over het volledige
plangebied bedreigen. Daarom werd binnen de archeologienota uitgegaan van een integrale
verstoring van het terrein. Het voorgaande onderzoek (bureauonderzoek en landschappelijk
bodemonderzoek) bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein
te bepalen. Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 18 augustus 2020. Er werden 1
antropogeen spoor en 3 verstoringen aangetroffen. Dit biedt echter onvoldoende meerwaarde
voor een vervolgonderzoek. Het terrein kan worden vrijgegeven.
Het terrein werd geëvalueerd door middel van 4 proefsleuven. Bij het inplannen van de sleuven
werd rekening gehouden met aanwezige leidingen op de leidingsplannen. Er werd 1
antropogeen spoor aangetroffen, de overige verkleuringen waren gerelateerd aan recente
verstoringen (3). In totaal kon op die manier 714 m² van het terrein worden onderzocht.
Tijdens de aanleg van de proefsleuven werden 3 bodemkundige profielen geregistreerd, waarbij
een duidelijk AC-profiel kon worden herkend.
Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek ter hoogte van Wielsbeke
Kastanjestraat niet aangewezen is.

Figuur 2: Thematische kaart

1.4 Gemotiveerd advies
Op basis van de uitgevoerde proefsleuven kan een advies geformuleerd worden betreffende het
al dan niet opnemen van bijkomende maatregelen in het kader van verder archeologisch
onderzoek op het projectgebied Kastanjestraat te Wielsbeke.
Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving
ter hoogte van Kastanjestraat te Wielsbeke geen kennisvermeerdering zou opleveren.

1.5 Programma van maatregelen
Niet van toepassing

1.6 Conclusie
In het kader van de geplande werkzaamheden die het aanwezige bodemarchief te Wielsbeke
Kastanjestraat bedreigen wordt geen vervolgopgraving geadviseerd..
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