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1 Administratieve gegevens
Algemeen
Naam site

Waregem-Anzegem, Brabantstraat

Ligging

Brabantstraat, Waregem en Anzegem, West-Vlaanderen

Kadaster

8790 Waregem – 8570 Anzegem
Waregem: AFD 3, sectie F, perceel 1095A
Anzegem: AFD 1, sectie A, perceel 356, 357, 358, 359

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2021-0464

Reeds uitgevoerd vooronderzoek

Bureauonderzoek (2020D108, AN ID 14663)
Landschappelijk bodemonderzoek (2021C260)
Verkennend archeologisch booronderzoek (2021D8)
Proefsleuvenonderzoek (2021E20)

Bewaarplaats archief

BAAC Vlaanderen

Actoren
Auteur
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Tanja Boudry, Sarah Schellens, Robrecht Vanoverbeke, Lien Van der
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Camille Krug
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15.722 m²

Kartering gewestplan

0900
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2 Gemotiveerd advies
2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Het verkennend archeologisch booronderzoek heeft geen steentijdaanwezigheid in het plangebied
kunnen aantonen; er zijn geen vuursteenartefacten aangetroffen. De aanwezigheid van
vuursteenvindplaatsen kon op basis van het onderzoek echter niet volledig worden uitgesloten. Kleine
vuursteenconcentraties of vindplaatsen met een lage vondstdensiteit kunnen worden gemist bij
archeologisch booronderzoek. Gezien de ligging van het plangebied, nabij de Maalbeek, en de gave
bodemopbouw (intacte B-horizont) blijft de kans op de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen
reëel.
De greppels en de depressie/laag die aangetroffen werden tijdens het proefsleuvenonderzoek in
werkputten 1, 2 en 3 komen overeen met de perceelsgrens die reeds afgebeeld staat op het historische
kaartmateriaal. Deze lopen alle op of vlak naast de perceelsgrens en worden afgebeeld op zowel de
Atlas der Buurtwegen als de Poppkaart. De greppels bevinden zich in de laagste zone van het
onderzoeksgebied en ontwateren het terrein richting de Maalbeek. De greppel die werkputten 4, 5 en
6 doorkruist kon niet aan een perceelsgrens gelinkt worden, maar betreft vermoedelijk een recente
afwateringsgreppel.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen
Ter hoogte van het onderzoeksterrein is geen verwachting meer voor relevant archeologisch erfgoed.

2.3 Impactbepaling
Er werd relevante archeologische vindplaats aangetroffen tijdens het uitgevoerde vooronderzoek
waardoor de geplande werken geen impact hebben op archeologisch erfgoed.

2.4 Bepalingen van de maatregelen
2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn geen indicatoren ingezameld die wijzen op
een prehistorische aanwezigheid in het plangebied.

Wegens de weinig aangetroffen sporen en het gebrek aan een complexwaarde van de sporen is de
kans op het aantreffen van een intacte archeologische site bij verder (voor)onderzoek zeer klein. De
archeologische verwachting, die op matig hoog ingeschat werd in de archeologienota, moet bijgesteld
worden naar laag tot zeer laag na uitvoering van het proefsleuvenonderzoek. Hierdoor is er bijgevolg
geen kennisvermeerdering te realiseren bij verder (voor)onderzoek.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek
Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek1 is er voldoende informatie over
de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald
1
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De aangetroffen sporen tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn alle te linken aan enerzijds
perceelsgrenzen of ontwateringsgreppels. Naast enkele greppels en een depressie/laag werden enkel
natuurlijke sporen aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen vondstmateriaal op.
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worden. Verder vooronderzoek is niet aangewezen wegens de afwezigheid van potentieel op
kennisvermeerdering.
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