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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek met beperkte samenstelling is volledig, alle relevante
beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd.
-

-

-

Het plangebied is gelegen op de grens tussen strand en duinengebied, op de
Zeedijk van Koksijde. De bodem van het plangebied is niet gekarteerd. Wellicht
kan de bodem als d.A0 getypeerd worden (hoge kustduinen die uit jong duinzand
bestaan). Het plangebied is gelegen in een dynamische landschappelijke zone
waar regelmatig verstuivingen of zelfs eventuele zeedoorbraken plaatsvonden.
Het plangebied is vandaag de dag reeds deels verstoord door de tot heden
aanwezige bestrating en verharding, wat maakt dat eventuele sporen in de
bovengrond reeds verstoord zijn. De aanleg van de Zeedijk eind 19de eeuw zal een
sterk ingrijpende verandering van de topografie van het plangebied tot gevolg
hebben gehad, waardoor vermoedelijk ook enige verstoring van de
bodemopbouw plaatsgevonden zal hebben.
De geplande werken zullen evenwel een verdere verstoring van het
bodemarchief veroorzaken.

Het potentieel op kenniswinst is om bovenstaande redenen eerder beperkt. Wanneer de
kosten-baten afweging gemaakt wordt, is het niet aangewezen om verder onderzoek te
adviseren.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt m.a.w. 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. Er dient dus geen
programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden.
Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologische
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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