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1. Gemotiveerd advies
Het projectgebied (ca. 17681m²) bevindt zich in de Oost-Vlaamse gemeente Oostakker (Gent), ten
noorden van de Koraalwortelstraat. Het terrein is onbebouwd en bestaat uit grasland. De percelen die
deel uitmaken van het plangebied zijn terug te vinden onder Gent, afdeling 17/Oostakker, sectie C,
percelen 141g, 143e2, 143z en 130a (partim). Op het plangebied is een verkaveling gepland, de werken
zullen leiden tot een vernieling van het bodemarchief.
Het onderzoeksgebied bevindt zich op een vrij vlak terrein ten zuiden van een heuvelrug in een eerder
nat gebied. De bodem ter hoogte van het plangebied wordt gekenmerkt als een matig natte lemige
zandbodem met een structuur B-horizont.
Op het plangebied was nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Historische kaarten tonen dat
het vanaf de 18de eeuw in gebruik was als landbouwgrond. Het terrein bleef tot op heden onbebouwd,
op enkele kleine gebouwtjes in de noordwestelijke hoek na, en heeft nog dezelfde functie. Voor de
periode voor de 18de eeuw zijn geen bronnen beschikbaar waardoor de aan- of afwezigheid van een
archeologische site niet gestaafd kan worden. Archeologische onderzoeken uitgevoerd in de ruime
omgeving van het plangebied hebben aangetoond dat de regio al sinds lang werd gefrequenteerd. Het
plangebied is redelijk gunstig gelegen op gronden met een matte natte lemige zandbodem met een
structuur B-horizont. Daarnaast is het terrein de laatste 240 jaar gevrijwaard gebleven van
grootschalige verstoringen. Hierdoor werd aan het terrein een eerder matig archeologisch potentieel
toegeschreven. De geplande werken zullen een vernieling van het bodemarchief veroorzaken. Het
bureauonderzoek kon de aan- of afwezigheid van een archeologische site niet staven.
Er werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het projectgebied waarbij geen archeologische
sporen werden aangetroffen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat zich in de nabije omgeving een site
bevindt. Wel werden in de noordwestelijke hoek van het terrein recente muurresten aangesneden van
de gebouwtjes te zien op enkele 19de en 20ste-eeuwse topografische kaarten en 20ste-eeuwse
luchtfoto’s. Door hun vrij recente karakter (plastic in de opvulling) werden deze opgemeten als
verstoring.
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig waarbij alle relevante en beschikbare bronnen
teruggevonden werden en geraadpleegd zijn. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform de
Code van Goede Praktijk. Op basis van het verslag van resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan
gesteld worden dat geen archeologische site aanwezig is binnen het plangebied, de geplande werken
zullen geen archeologische site vernielen. Verder onderzoek zal geen nieuwe kenniswinst opleveren,
en is bijgevolg niet nodig.

