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1 Gemotiveerd advies
In opdracht heeft ADEDE in januari 2020 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Prosper Van
Raemdonckstraat te Beveren. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van
nieuwbouwappartementen met ondergrondse garages en kelders. In november 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 en te verfijnen.1
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven heeft
duidelijkheid verschaft omtrent de aan- en/of afwezigheid van archeologische sporen binnen het
onderzoeksgebied. De opgelegde dekkingsnorm van 12,5% werd gehaald en zelfs overschreden, er is
dus voldoende kennis verzameld wat betreft dit onderzoeksgebied om tot gefundeerde uitspraken te
kunnen komen.
De resultaten van het uitgevoerde veldwerk tonen dat de bodemopbouw in het grootste deel van het
projectgebied nog intact is, met uitzondering met uitzondering van twee verstoorde zones, die
geïnterpreteerd werden als drenkpoelen, ter hoogte van werkput 3 en 4 en de verstoorde zone ter
hoogte van het gebouw. Ondanks de goed bewaarde bodem werden maar een klein aantal
archeologische sporen aangetroffen, het gaat hier voornamelijk over kuilen en greppels van agrarische
aard. Enkele van deze greppels zijn op basis van hun vulling en naar analogie met sites uit de omgeving
te dateren tot de middeleeuwen, dit kan doorgetrokken worden tot de aangetroffen kuilen. Naast het
relatief beperkte aantal archeologische sporen werden over het hele onderzoeksgebied recente
sporen aangetroffen, deze werden geïnterpreteerd als het resultaat van recente graafwerken en
hebben dus geen archeologische relevantie.

Het projectgebied is gelegen op een natte zandgrond. Hoewel bewoningssporen op het perceel ten
zuiden van het projectgebied aangetroffen werden2, zijn de sporen in deze lagergelegen, nattere zone
eerder van agrarische aard. Dit wil zeggen dat de grenzen van het middeleeuwse erf waarschijnlijk nog
niet bereikt zijn. Verder onderzoek binnen het projectgebied zal dan ook maar tot beperkte
kenniswinst zorgen.

Gelet op het kleine aantal relevante sporen, dat allemaal wijst op een gebruik als landbouwgebied, lijkt
verder archeologisch onderzoek weinig opportuun en zal dit enkel leiden tot beperkte

1
2

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9778
Van Neste et al., 2017.
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kennisvermeerdering. Verder onderzoek zou zodus weinig archeologische meerwaarde kennen en ook
vanuit kostenbatenperspectief niet te verantwoorden zijn. Bijgevolg acht ADEDE bvba voor dit
onderzoeksgebied verder onderzoek niet noodzakelijk.
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2 Programma van maatregelen
2.1

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
archeologisch erfgoed.
2.2

Waardering van de archeologische site

De aangetroffen sporen hebben geen potentieel tot kennisvermeerdering. Het gaat om een gering
aantal sporen, die te linken zijn aan recente dump van bouwafval, enkele recente kuilen en andere
verstoringen. Het eventuele archeologische archief werd hierbij reeds grondig verstoord. Enkel lokaal
werd een deels intacte moederbodem vastgesteld, deze was echter gering in oppervlakte.
2.3

Afwijking Programma van maatregelen bureauonderzoek

N.v.t.
2.4

Bepaling van maatregelen

Uit het proefsleuvenonderzoek dat ADEDE bvba uitvoerde, blijkt dat zich binnen het onderzochte
terrein enkel archeologisch relevante sporen van agrarische aard in de bodem schuilhouden. Tijdens
het onderzoek werden, behalve enkele grachten en kuilen, geen archeologisch relevante sporen
aangetroffen. Bijgevolg acht ADEDE bvba verder onderzoek dan ook niet noodzakelijk, het
proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op het terrein.

