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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
2018I167
b) De naam en het erkenningsnummer van de Janiek De Gryse
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2015/00043
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Ardooie
Deelgemeente
/
Postcode
8850
Adres
Wezestraat
Toponiem
Wezestraat
Bounding
box Xmin = 68126
(Lambertcoördinaten) Ymin = 185596
Xmax = 68351
Ymax = 185752
d) Het kadasterplan met vermelding van Ardooie, Afdeling 1, Sectie C, nr’s: 9p, 9s,
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 5s, 8d, 10d, 10c, 11e, 11d, 11c
of -nummers
Zie Figuur 1

Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers (bron:
Geopunt).
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1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt de geplande realisatie van een nieuw
winkelfiliaal van Aldi met bijhorende parking over een oppervlakte van 7552,7m².
Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde
van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd
uitgevoerd op 27 september 2018. De verwerking is van start gegaan op 5 oktober 2018.
Het terrein werd geëvalueerd door middel van 9 proefsleuven. Er werden geen kijkvensters of
tussensleuven aangelegd aangezien er nauwelijks archeologisch relevante sporen werden
aangetroffen. Binnen het projectgebied werden 6 sporen geregistreerd. Het gaat om een
perceleringsgreppel, een depressie, 2 recente waterputten en een gracht, welke zijn te dateren
in de Nieuwe/Nieuwste Tijd. De oudste fase van de depressie kon door praktische redenen niet
met zekerheid worden onderzocht. Deze structuur zal echter niet verstoord worden door de
geplande werken, waardoor deze in situ behouden blijft.
Tijdens de aanleg van de sleuven werden 8 bodemkundige profielen geplaatst. De
bodemopbouw binnen het projectgebied blijkt vrij intact. Enkel de A-horizont is deels
verstoord. Dit heeft echter geen impact gehad op het archeologisch niveau.
Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving
of verder natuurwetenschappelijk onderzoek ter hoogte van Ardooie Wezestraat niet
aangewezen is.

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 Ardooie Wezestraat een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Op basis van de bekomen resultaten wordt geen verder onderzoek geadviseerd.
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