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1 Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. Het
onderzoek bestond uit een ingreep in de bodem door middel van proefsleuven. Het was mogelijk om
op het gehele projectgebied proefsleuven aan te leggen, met uitzondering van de locatie van de
huidige serre en de vijver. Op basis van de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek kan er met
zekerheid een uitspraak gedaan worden over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed.
Verder vooronderzoek dient dus niet uitgevoerd te worden.

1.2 De aanwezigheid
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Op het onderzoeksterrein is een archeologische site aanwezig. Hierbij wordt verwezen naar het Verslag
van resultaten van het proefsleuvenonderzoek.
Het proefsleuvenonderzoek heeft sporen uit twee archeologisch relevante perioden aangesneden,
met name uit de metaaltijden en de Romeinse periode. Tot de metaaltijdenfase behoort een voor
Vlaanderen unieke vondstcontext, namelijk een depositie van een bronzen zwaard. Het zwaard is
verticaal in de grond gedeponeerd. Waarschijnlijk dateert het zwaard in de midden-bronstijd. Er zijn
ook sporen van een erf uit de metaaltijden aanwezig; de waargenomen sporen hiervan betreffen
paalkuilen, een waterput/kuil, karrensporen. Op basis van het vondstmateriaal dateert deze
nederzetting waarschijnlijk in de late bronstijd/midden-ijzertijd.
Tot de Romeinse fase behoren minimaal twee erven. Het gaat om een erf zonder erfafbakening en om
een erf met een afbakening door middel van een greppel. Uit de Romeinse periode zijn ook funeraire
sporen aangetroffen in de vorm van brandrestengraven.

1.3 Waardering van de archeologische site
Samengevat kan gesteld worden dat er nog maar weinig nederzettingen uit de metaaltijden bekend
zijn in West-Vlaanderen. Op een grotere schaal is de depositie van een bronzen zwaard nog zeldzamer.
Het potentieel op kennisvermeerdering wordt daarom zeer hoog gewaardeerd.
Doordat er al meer bekend is over de Romeinse bewoning in het oostelijk deel van West-Vlaanderen
is de potentiele kennisvermeerdering van de site vooral te vinden in de bijdrage aan het inzicht in de
transformatie van de sociale systemen van de lokale gemeenschappen gedurende de Romeinse
periode. Om inzicht te krijgen in die transformatie is het belangrijk om de handelingen die diep in de
culturele tradities zijn ingebed te evalueren. In het bijzonder in technologische aspecten zoals de stijl
en het gebruik van inheems aardewerk, de huizenbouwtradities, de grafritus en de religie kunnen de
transformaties in identiteit geobserveerd worden en kunnen ook pogingen ondernomen worden om
deze processen te begrijpen in de wijdere context van de provinciaal-Romeinse wereld.1
Aangezien er tijdens het proefsleuvenonderzoek sporen van twee erven zijn aangetroffen die
waarschijnlijk te dateren zijn in twee opeenvolgende perioden, kan het potentieel op
kennisvermeerdering als hoog gewaardeerd worden. Er is namelijk een mogelijkheid om meer inzicht
te krijgen in de transformaties.

1

Zie de onderzoeksobjecten in De Clercq 2009: 123- 125.
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De archeologische site moet dus behouden blijven.
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1.4 Impactbepaling
Doordat de opdrachtgever na het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek de stedenbouwkundige
aanvraag heeft ingetrokken (zie digitale bijlage), is de impact op de archeologie nihil. De impact op het
archeologisch erfgoed van het huidige gebruik (akkerbouw) is zeer klein. De landbouwactiviteiten
reiken niet tot aan het archeologisch relevante niveau. De vastgestelde archeologische sites worden
derhalve niet bedreigd en er dient dus geen programma van maatregelen opgemaakt te worden.
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