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1 Gemotiveerd advies
In opdracht heeft ADEDE in maart 2019 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Holstraat, Sint-GillisWaas. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling. In 2018
werd binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de resultaten van
dit onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven geadviseerd
werd ten einde het archeologische potentieel van de site te waarderen.

Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid aantonen dat er zich binnen de contouren
van het onderzoeksgebied al dan niet archeologische sites bevinden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er vier sleuven en een kijkvenster aangelegd. Het
referentieprofiel voor het terrein toonde een A-C opbouw, met uitzondering van een groot deel dat
recent is verstoord door bebouwing.

Er werden geen sporen met archeologische betekenis ontdekt in de loop van het
proefsleuvenonderzoek. De site werd gekenmerkt door zware verstoringen, aanwezig in elke sleuf die
werd aangelegd. Ook werden geen vondsten aangetroffen.

Door deze hoge graad van verstoring en het gebrek aan sporen met archeologische relevantie, draagt
verder onderzoek geen kennisvermeerderingspotentieel in zich. Daarom adviseert ADEDE bvba om het
plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
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2 Programma van maatregelen
2.1

Administratieve gegevens

Projectcode

2019C294

Site

Holstraat, Sint-Gillis-Waas

Projectsigle ADEDE

SIN-HOL

Ligging

Holstraat 11, 9170, Sint-Gillis-Waas
Punt 1 (NO): X: 130615

Bounding Box

Y: 212513
Punt 2 (ZW): X: 130543
Y: 212420

Topografische kaart

Zie plannr. 1
Sint-Gillis-Waas, Afdeling 1, Sectie C, nrs. 1349F,

Kadaster

1349H, en 1372D
Zie plannummer 3

Soort onderzoek

Bureauonderzoek, Proefsleuvenonderzoek

Aard van de vervolgwerken

Verkaveling

Uitvoerder

ADEDE bvba

Erkenningsnummer ADEDE bvba

2015/00058
Simon Claeys

Erkend archeoloog

2017/00184
Alexander Cattrysse
2017/00187

Tijdelijke bewaarplaats archief

ADEDE bvba
Logan, M., 2019, Archeologienota 413 Holstraat

Bibliografische referentie

te Sint-Gillis-Waas (O-VL), ADEDE Archeologisch
Rapport 413, Gent.

Grootte projectgebied

4865m²

Periode uitvoering

Maart 2019
Archeologienota, Bureauonderzoek,

Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de
bodem

Verstoorde zones

Bebouwing
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Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is
om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van het
archeologisch

erfgoed.

Er

werd

voor

het

plangebied

een

bureauonderzoek

en

een

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

2.3

Waardering van de archeologische site

Vier sleuven en één kijkvenster werden gegraven. Ze vertoonden allemaal zware verstoring. Werkput
3 was volledig verstoord. Er zijn geen sporen gevonden, behalve een paar van natuurlijke oorsprong.
Geen vondsten werden aangetroffen.

2.4

Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen
aangetroffen. Een volledig opgraving kan bijgevolg geen nieuwe gegevens opleveren, het
proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op het terrein.
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