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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van
maatregelen
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd worden
betreffende het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het kader van het archeologisch
vooronderzoek op het projectgebied aan De Brielstraat in Maldegem. De gegevens afkomstig
uit het bureauonderzoek worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer geplande
bodemingrepen en bouwwerken op het plangebied. Uit deze confrontatie moet duidelijk blijken
of bijkomende maatregelen nodig zijn om een goed zicht te krijgen op de aan- of afwezigheid
van archeologische sites op het projectgebied, en eventueel op de datering, bewaringsgraad,
aard en verspreiding van de archeologische restanten. Het advies bepaalt, indien nodig, welke
specifieke maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde onderzoek

Voorlopig kon enkel een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, in de vorm van een
bureauonderzoek en een terreininspectie met controleboringen op het plangebied worden
uitgevoerd. De resultaten van deze studie leverden voldoende informatie op om met
zekerheid een uitspraak te doen over de af- of aanwezigheid van archeologisch erfgoed op
het projectgebied. Het niet uitvoeren van andere fases van vooronderzoek werd voldoende
onderbouwd. Bijgevolg wordt geadviseerd dat er binnen het plangebied geen verder
archeologisch onderzoek nodig is (zie “Deel 2: Verslag van resultaten: 2.3.6. Afweging noodzaak
en motivering verdere onderzoek”).

1.2. Afwezigheid van een archeologische site

Voor het opstellen van het verslag van resultaten voor het hoofdstuk bureauonderzoek zijn
verschillende bronnen geraadpleegd. Het onderzoek van de aardkundige en geografische
gegevens, historische kaarten, luchtfoto’s en de gekende sites in de omgeving wijzen erop dat het
archeologisch potentieel voor het plangebied matig is. Landschappelijk gezien ligt het plangebied
op de overgang van de dekzandrug Gistel-Stekene en het heuvellandschap van OedelemZomergem-Adegem, maar binnen een zone met voornamelijk arme zandgronden. In de omgeving
rondom het plangebied zijn verschillende archeologische (nood)opgravingen uitgevoerd waardoor
het plangebied een matig archeologisch potentieel biedt tot het aantreffen van sporen uit de
ijzertijd, de Romeinse periode, de vroege en de volle middeleeuwen. Dit in combinatie met een
reeds grote verstoring van het plangebied door middel van voorgaande bebouwing, biedt een
laag potentieel aan kenniswinst waardoor verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk lijkt
(zie ook “Deel 2: Verslag van resultaten: Hoofdstuk 1: 2.3.5. Synthese”).
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