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1. Inleiding
In het kader van de ontwikkeling van terreinen tot bedrijventerrein aan de
Wingenesteenweg en de Akkerstraat te Wingene werd een archeologisch
bureauonderzoek,
landschappelijke
boringen
en
een
archeologisch
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Uit de resultaten van deze onderzoeken kan gesteld worden dat er geen archeologische
site aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen geen maatregelen getroffen te worden.
Het volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden
vrijgegeven voor de geplande werken, zoals neergeschreven in het verslag van resultaten
bureauonderzoek en het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het
programma van maatregelen van het bureauonderzoek.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Landschappelijke boringen, uitgevoerd voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek,
konden geen zones voor verdere archeologische boringen aanduiden, noch bepaalde
zones uitsluiten voor proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten landschappelijke
boringen).
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden diverse archeologische sporen vastgesteld.
De bijgebouwtjes, poel, greppels en het gebrek aan vondstenmateriaal wijzen op een puur
agrarisch gebruik in het verleden. De paalsporen kunnen als randfenomenen
geïnterpreteerd worden, kleine structuren die op de landbouwpercelen werden gebouwd
voor bijvoorbeeld opslag van materiaal, grondstoffen…
Hoewel er wel degelijk archeologische sporen ontdekt werden, zijn deze echter niet van
dien aard om een verder uitgebreid archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.
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2.3. Waardering van de archeologische site
Na het vooronderzoek kan gesteld worden dat het terrein steeds in gebruik is geweest
voor agrarische doeleinden. Getuige hiervan de bijgebouwtjes, de vele grachten en
greppels en de poel.
Binnen het projectgebied bevinden zich bijgevolg geen sporen die een vervolgonderzoek
zouden rechtvaardigen.

2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren. Aanwezige sporen zullen naar alle
waarschijnlijkheid vernietigd worden.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Aangezien tijdens het vooronderzoek geen archeologische sporen werden aangetroffen
die een vervolgonderzoek zouden rechtvaardigen, dienen geen verder
onderzoeksstappen te worden ondernomen. Wel wordt gewezen op de wettelijke
verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te
melden aan Onroerend Erfgoed1.

2.6. Deponering
Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek
bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770
Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble
definitief bewaard bij de bouwheer: West-Vlaamse Intercommunale. Bewaring gebeurt
conform de bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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