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1 Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Afweging verder vooronderzoek
Gezien het ontbreken van archeologische sporenensembles tijdens het archeologisch vooronderzoek
met ingreep in de bodem onder de vorm van proefsleuven, wordt verder geen archeologisch
onderzoek van welke aard dan ook aangeraden, ook niet ter hoogte van de te slopen woning. Dit
omdat de archeologische verwachtingen sowieso reeds erg laag zijn en daarbij ter hoogte van de
woning, in tegenstelling tot de rest van het plangebied, een hoge graad van verstoring wordt
verwacht.
Het aangetroffen en ingezamelde vondstenmateriaal werd niet geselecteerd voor verder onderzoek
of conservatie gezien de sterk verweerde toestand van het materiaal en de lage potentiële
kennisvermeerdering. Het vondstmateriaal zal wel conform de aanvaardingsvereisten van het Erkend
Erfgoed Depot worden verpakt en na het onderzoek overgedragen worden aan de Zwarte Doos.
De verzamelde monsters werden volgens de Code Goede Praktijk nat gezeefd over een maaswijdte
van 1 mm en onderworpen aan een QuickScan. Gezien de hoge kostprijs van micro- en
macroscopisch onderzoek op brandrestengraven en het lage kennispotentieel werd opnieuw geen
verdere behandeling van het materiaal geadviseerd. Het materiaal werd na het zeven en drogen
verpakt conform de aanvaardingsvereisten van het erkend Onroerend Erfgoed Depot en zal na de
bekrachtiging worden overgedragen aan het Erkend Erfgoed Depot: de Zwarte Doos.

Waardering potentieel kennisvermeerdering
Het potentieel op kennisvermeerdering is erg laag ten opzichte van de meerkost dat dergelijk
onderzoek met zich mee zou brengen. Dit geldt zowel voor verder vooronderzoek met ingreep in de
bodem ter hoogte van de te slopen woning, als een verder onderzoek op het vondstmateriaal of de
stalen. Bij gebrek aan sporenensembles is er geen sprake van een potentieel op kennisvermeerdering
door middel van een archeologische opgraving.

Volledigheid vooronderzoek
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende
om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te
staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

De aanwezigheid van een archeologische site
Tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem ter hoogte van het plangebied
gelegen tussen de Heerweg Noord en Nederzwijnaarde in Zwijnaarde werden geen sporen van een
archeologische site aangetroffen. Ondanks een goed bewaard bodemarchief, met weinig verstoring
werd maar één archeologisch relevant spoor aangesneden: een Romeins brandrestengraf. De overige
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sporen waren mogelijk het gevolg van diepploegen of waren van (sub)recente oorsprong. Bijgevolg
kon geen archeologische site worden vastgesteld.

De waardering van de archeologische site
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Tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, werden geen sporen van een
archeologische site aangetroffen.
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2 Programma van maatregelen
Naam site:

Zwijnaarde, Heerweg Noord

Ligging:

Heerweg Noord 132, Zwijnaarde, Gent, OostVlaanderen

Kadaster:

Gent, 24ste Afdeling, Zwijnaarde, Sektie B, nummers:
318A16, 318Z15 en 320F.

Lambertcoördinaten (EPSG:31370):

N:

x: 3.7179 y: 51.0083

O:

x: 3.7193 y: 51.0079

Z:

x: 3.7187 y: 51.0075

W:

x: 3.7178 y: 51.0078

Figuur 1: Kadasterkaart1 met aanduiding van het plangebied
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2.1 Verder Vooronderzoek
Gezien de beperkte resultaten tijdens het uitgevoerde vooronderzoek met ingreep in de bodem
onder de vorm van proefsleuven (het ontbreken van duidelijke archeologische ensembles, ongeacht
de goed bewaarde bodem) wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Ook ter hoogte van de te
slopen woning wordt geen verder vooronderzoek geadviseerd gezien de lage archeologische
verwachtingen en de hoge graad van verstoring. 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.

3 Lijst met figuren
Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied.................................................................. 5
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