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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem konden een bureauonderzoek en
landschappelijke boringen uitgevoerd worden. Geofysisch onderzoek en veldkartering waren niet de
aangewezen onderzoeksmethoden om een antwoord te bieden op de gestelde onderzoeksvragen.
Landschappelijke boringen daarentegen zouden meer duidelijkheid bieden over de omvang en diepte
van de aanwezige verstoringen en de complexe bodemontwikkeling typerend voor de kustvlakte.
Voor het plangebied aan de Ringlaan te Wenduine geldt op basis van het bureauonderzoek enige
verwachting op archeologische waarden uit voornamelijk de Romeinse tijd. Enkel indien een intacte
bodem en gunstige bodemontwikkeling voor het vestigen van nederzettingen in het verleden
geattesteerd kunnen worden, is er een gerede kans op de aanwezigheid van archeologisch materiaal
in een gaaf bodemprofiel.
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Uit de resultaten van het bureauonderzoek en de landschappelijke boringen bleek dat de bodem
verstoord is. De verstoringen reiken volgens de boringen minstens 80 cm diep en vooral centraal en
op het zuidelijk deel van het terrein veel dieper. Op het noordelijk deel kon men onder het
verstoringspakket enerzijds de opvulling van een kreek vaststellen en anderzijds de afzettingen van
een zandwad die geleidelijk aan evolueerde naar een slikwad. Een veenlaag dat uit de gegevens van
de bureaustudie te verwachten was vanaf ca. 2,80 m diep, kon niet waargenomen worden. Er is met
andere woorden een zeer geringe kans dat intacte en behoudenswaardige archeologische resten op
het plangebied aanwezig zijn en verstoord zullen worden. Verder archeologisch onderzoek lijkt niet
nuttig.
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2 Programma van maatregelen
2.1 Administratieve gegevens
Naam site:

Wenduine, Ringlaan

Onderzoek:

Archeologienota met vooronderzoek zonder ingreep in
de bodem

Ligging:

Ringlaan 128, 8420 Wenduine, De Haan, Prov. WestVlaanderen

Kadaster:

Wenduine, Afdeling 3, Sectie B, Perceelnummers: 75p,
75n.

Coördinaten:

x: 60060.7 y: 221540.9 (noordoost)
x: 60076.3 y: 221449.9 (zuidoost)
x: 59975.0 y: 221527.1 (noordwest)
x: 60002.0 y: 221431.4 (zuidwest)

Uitvoerder:

BAAC Vlaanderen bvba; 2015/00020
Hendekenstraat 49
9968 Assenede

Projectcode BAAC Vlaanderen:

2017-0394

Projectcode bureauonderzoek:

2016A23

Veldwerkleider:

Annelies Claus, erkenningsnummer 2016/00149

Projectcode landschappelijk bodemonderzoek: 2017A227
Erik Verbeke, assistent-aardkundige
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Veldwerkleider:

4

Figuur 1: Plangebied weergegeven op GRB1
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2.1 Verder vooronderzoek
Gezien de zeer geringe kans dat er binnen het plangebied nog intacte archeologische resten
aanwezig zijn en verstoord zullen worden, stelt BAAC geen verder vooronderzoek voor.
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Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.
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3 Lijst met figuren
Figuur 1: Plangebied weergegeven op GRB ............................................................................................ 5
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