Dagrapport Waregem TAVAS – 2018-0240 (13/02/2018)

- Projectcode 2018B115

Werkzaamheden en interpretaties:
Uitvoeren waarderende boringen in zone 1 en zone 2 (WAB1001 tot WAB1177)

Strategische en praktische keuzes:
Er werd gekozen om zoveel mogelijk te boren. Toen zone 2 werd afgerond werd evenwel niet
verdergegaan in zone 3 aangezien deze verder van de weg lag, waardoor het efficiënter was om de
geboorde monsters te vervoeren.
In de voormiddag werden alle boorlocaties uitgezet door een landmeter.
Er werd met drie boorteams van twee personen gewerkt in de voormiddag en vier boorteams van
twee personen in de namiddag. In de voormiddag waren twee personen bezig met het plaatsen van
emmers en boornummers en het wegdragen van geboorde monsters.

Conclusies consultatie specialisten:
/

Externe condities:
Droog en zonnig. Temperatuur tot 7 graden. Vanaf 10u kwam een relatief sterke wind opzetten
waardoor de emmers voor de monsters soms konden wegwaaien. Het terrein was lokaal erg nat.

Personeel:
Sander De Ketelaere: erkend archeoloog en veldwerkleider
Jasper Billemont, Kim Fredrick, Ann-Sophie De Witte, Adonis Wardeh, Muhammad Menem:
archeologen
Charlotte Desmet, Mike Creutz: aardkundigen

Specialisten:
Jonas Van Hooreweghe (landmeter)

Dagrapport Waregem TAVAS – 2018-0240 (14/02/2018)
Werkzaamheden en interpretaties:
Uitvoeren archeologisch waarderende boringen in zone 3.

Strategische en praktische keuzes:
Boring 228 viel weg aangezien deze buiten het plangebied bleek te liggen. In zes boringen (WAB1204,
WAB1205, WAB1206, WAB1211, WAB1212 en WAB1222) werden twee niveaus bemonsterd.
Tot 10u werd geboord met drie boorteams van twee personen. Één iemand plaatste de emmers om
de monsters in te doen en de boornummers en vervoerde de monsters. Na tien uur werden de
boringen geplaatst waar twee niveaus bemonsterd moesten worden. Hiervoor werd gewerkt in twee
boorteams van drie personen zodat elk boorteam werd bijgestaan door een aardkundige.

Conclusies consultatie specialisten:
/

Externe condities:
Droog en licht bewolkt. Gevoelstemperatuur rond 5 graden. Het terrein lag er droog bij. De wind was
vanaf de ochtend sterk genoeg om de emmers weg te blazen.

Personeel:
Sander De Ketelaere: erkend archeoloog en veldwerkleider
Kim Fredrick, Ann-Sophie De Witte, Adonis Wardeh, Muhammad Menem: archeologen
Charlotte Desmet, Mike Creutz: aardkundigen

Specialisten:
/

