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1 Administratieve gegevens
Algemeen
Naam site

Wielsbeke, Ridder de Ghellinckstraat 9 Diepvriesloodsen

Ligging

Ridder de Ghellinckstraat 9, 8710 Wielsbeke, West-Vlaanderen
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Wielsbeke, 1ste afdeling, sectie B, perceelsnr. 10S.

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2021-0052

Projectcode proefsleuvenonderzoek

2020K162

Reeds uitgevoerd vooronderzoek

Bureauonderzoek (ID12043)

Bewaarplaats archief
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25.311,6 m²
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Plangebied
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2 Gemotiveerd advies
2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Het volledige onderzoeksterrein is overal volledig verstoord tijdens activiteiten op het terrein in de
21ste eeuw, waaronder de aanleg en uitbraak van een verharde parking, grondopslag en grondverzet.
Er zijn geen oudere sporen of vondsten aangetroffen. Het enige mogelijke spoor bevatte nog een stuk
handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd – Vroeg-Romeinse periode. Dit wijst in de richting van
aanwezigheid in die periode op het terrein. Het mogelijke spoor bleek echter deel uit te maken van
een verstoringslaag, en was dan ook quasi volledig verstoord. De scherf kan dus ook intrusief op deze
plek terechtgekomen zijn.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen
Er is geen archeologische vindplaats aangesneden, en er wordt ook geen vindplaats verwacht binnen
de volledige contour van het plangebied. De waardering is dus zeer laag.

2.3 Impactbepaling
Aangezien er geen archeologisch erfgoed meer bewaard is in de bodem, hebben de geplande werken
hier geen impact op.

2.4 Bepalingen van de maatregelen
2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek
Aangezien het volledige plangebied afgetopt en verstoord is, en er geen archeologisch relevante
sporen aangetroffen werden, is er geen archeologische verwachting meer op het terrein. Verder
onderzoek zal dus geen kennisvermeerdering opleveren. De geplande werken bedreigen dus geen
archeologisch erfgoed.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek
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Aangezien het volledige plangebied afgetopt en verstoord is, is er geen archeologische verwachting
meer op het terrein. Verder onderzoek zal dus geen kennisvermeerdering opleveren. De geplande
werken bedreigen dus geen archeologisch erfgoed. BAAC Vlaanderen adviseert bijgevolg geen verder
onderzoek, waardoor het terrein vrijgegeven kan worden.
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