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Deel 1.

Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) Projectcode
2018D149
b) De naam en het erkenningsnummer van de Janiek Degryse
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2015/00043
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Anzegem
Deelgemeente
Vichte
Postcode
8570
Adres
Harelbekestraat
Toponiem
Harelbekestraat
Bounding
box Xmin = 81633
(Lambertcoördinaten) Ymin = 170210
Xmax = 81721
Ymax = 170304
d) Het kadasterplan met vermelding van Anzegem, Afdeling A, Sectie 6, nr’s:
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 336e3, 336b3
of -nummers
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van onderhavig proefsleuvenonderzoek vormt de geplande realisatie van een
zwembadcomplex te Vichte, deelgemeente van Anzegem. Het voorgaande bureauonderzoek en
landschappelijk bodemonderzoek boden onvoldoende informatie om de archeologische waarde
van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd
uitgevoerd op 25 april 2018.
Het terrein ter hoogte van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een A/C profiel waarbij
recente verstoring of ploeglagen rusten op de onverstoorde moederbodem. Een dunne
overgangshorizont kan aanwezig zijn. De moederbodem bestaat in het noordoosten uit
fluviatiele, kleiige afzettingen van de beekvallei. In het zuidwesten bestaat de top van de
moederbodem uit eolische, zandige afzettingen waaronder zich een menglaag bevindt waarbij
de eolische afzettingen vermengd zijn met de fluviatiele.
Binnen het onderzoeksgebied werd vermoedelijk slechts één archeologisch relevant spoor
aangetroffen. Het betreft vermoedelijk een oude perceelsgreppel daar ze gelijk loopt met de
percelering die op kaarten uit het midden van de 19e eeuw te zien is. Verder betreft het
voornamelijk recente verstoringen en enkele natuurlijke sporen.
De lage informatieve waarde van de aangetroffen sporen biedt weinig tot geen meerwaarde
voor het onderzoek naar de lokale en regionale archeologie en geschiedenis. Ook de kans dat
een eventueel vervolgonderzoek voor een significante toename van archeologisch relevante
informatie zal zorgen wordt bijzonder laag geacht. De kosten hiervan wegen dan ook niet op
tegen de potentiële kennisvermeerdering. Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.
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Figuur 2: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

1.3 Conclusie
In het kader van geplande werkzaamheden die het bodemarchief bedreigen, werd voor het
projectgebied Anzegem Harelbekestraat een bureauonderzoek, een landschappelijk
booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bekomen resultaten
wordt geen verder onderzoek meer geadviseerd.
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