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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de
relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd. Uit het cartografisch onderzoek blijkt
dat de betrokken percelen zeker van medio 18de eeuw tot in de jaren ’70 van vorige
eeuw onbebouwd zijn gebleven, en dat ook de onmiddellijke omgeving rond het
projectgebied laag ontwikkeld was. De geografische ligging in het duinengebied van de
kust maakte dat het projectgebied een weinig gunstige plaats was voor menselijke
aanwezigheid in het verleden. Deze informatie op zich is voldoende om aan te tonen dat
de site gelegen is in een zone met lage densiteit aan bewoning, bijkomend archivalisch
onderzoek zal geen extra relevante info toevoegen.
Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat het projectgebied zich
bevindt in een zone met lage verwachting voor archeologische sporen. Daarnaast is de
bodem gekarteerd als vergraven bodem, bebouwde zone of opgehoogde zone. Een
referentieboring op ca. 50m afstand van het projectgebied toonde aan dat de bovenste
70cm van de bodem geroerde grond is. Deze beide gegevens gecombineerd, maken het
waarschijnlijk dat het bovenste deel van de bodem van het studiegebied reeds verstoord
is.
De geplande werkzaamheden zijn van die aard dat de impact op het bodemarchief
beperkt zal zijn:
- De geplande uitbreidingen aan het gebouw zijn beperkt in oppervlakte, diffuus
verspreid en vinden plaats op zones die reeds bebouwd/verstoord zijn.
- De geplande heraanleg van de verharding aan de inkomhal van het zwembad zal
geen negatieve impact op het bodemarchief met zich meebrengen, aangezien het
een heraanleg betreft. Ook het verwijderen van de sportvelden op het noordelijke
perceel zal geen bijkomende bodemverstoring tot gevolg hebben.
- Het aanleggen van de verharde toegangslaan, de drie parkings en een
sportterrein zullen een verstoring van 40-50cm van de bodem tot gevolg hebben,
op reeds verstoorde bodem.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch
onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de
bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel
moment resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van
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maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt
gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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