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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
2018H261
b) De naam en het erkenningsnummer van de Marie Lefere
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2016/00104
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Wingene
Deelgemeente
/
Postcode
8750
Adres
Bruggestraat
Toponiem
Bruggestraat
Bounding
box Xmin = 69131
(Lambertcoördinaten) Ymin = 192693
Xmax = 69328
Ymax = 192830
d) Het kadasterplan met vermelding van Wingene, Afdeling 2, Sectie B, nr’s:
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 604k, 603c, 603f, 596b3, 596s², 596c3,
of -nummers
596d3, 600m, 600n
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek vormt de geplande realisatie van een
verkaveling aan de Bruggestraat te Zwevezele (deelgemeente van Wingene). Het projectgebied
beslaat een oppervlakte van 1,3 ha. Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende
informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd op 3 september 2018.
Tijdens het onderzoek werden 10 proefsleuven aangelegd, deze waren noordwest-zuidoost
georiënteerd. Tevens werden er 6 bodemkundige profielen geplaatst teneinde de bodemopbouw
te kunnen vaststellen. Op die manier werd ongeveer 1,1 ha onderzocht. De rest van het terrein
bestond nog uit verharding en kon niet worden onderzocht in deze fase. De bodem kende een
ABC-opbouw in de meeste profielen. Enkel in profielen 5 en 6 was de B-horizont reeds
verdwenen. De A-horizonten waren vrij verstoord en bestonden vaak uit aangevoerd en
opgehoogd materiaal. Tijdens de terreinevaluatie werden 13 archeologisch relevante sporen
aangetroffen, het gaat om 10 greppels en grachten, 2 paalsporen en 1 kuil. Om de paalsporen
en kuil beter in hun ruime omgeving te begrijpen werden 2 kijkvensters aangelegd. Verder
werden heel wat recente en natuurlijke verstoringen en drainages aangetroffen. De aangetroffen
paalsporen en kuil maken geen deel uit van één of meerdere sporencombinaties of één of
meerdere structuren. De greppels en grachten kunnen vermoedelijk geïnterpreteerd worden als
drainage of afwateringsgreppels. Een vervolgopgraving is bijgevolg niet nodig.

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 Zwevezele Bruggestraat een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Op basis van de bekomen resultaten wordt geen verder onderzoek meer
geadviseerd.
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