KRUIBEKE – ARGEX 2017 (2017B372)
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
ERFPUNT – CEL ONDERZOEK
1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK
In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek
uitgevoerd. Het projectgebied is gelegen aan de Haagstraat te Kruibeke en maakt deel uit van
het ontginningsgebied van Argex. De huidige vergunningaanvraag heeft betrekking op de
opvulling van een groeve en het afgraven van de Haagstraat. Aangezien de ontginning van de
groeve reeds vergund werd en de ontgraving meer dan 30 m diep zal gaan, zal bij de start van
de opvulling ervan geen archeologisch erfgoed meer aanwezig zijn en dienen er geen verdere
maatregelen getroffen te worden.
Op het af te graven traject van de Haagstraat kan mogelijk wel archeologisch erfgoed
aangetroffen worden. De beperkte breedte van de weg, alsook het feit dat langs beide zijden
van de weg geen archeologisch onderzoek werd – en zal worden – uitgevoerd, zorgen er
echter voor dat een vervolgonderzoek niet zou leiden tot nuttige kenniswinst. Voor de
afgraving van de weg dienen dan ook geen maatregelen genomen te worden.
2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE
Hoewel nog geen archeologisch onderzoek werd uitgevoerd binnen het huidige projectgebied
is het, gezien de uitgestrektheid ervan, zeer waarschijnlijk dat er archeologisch erfgoed
aanwezig is. In de omgeving werden sites uit de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen
aangesneden. Vermoedelijk zijn ook hier dergelijke sites aanwezig. De ontginning van de
groeve werd echter vergund zonder voorwaarden voor archeologisch onderzoek. Bij de
ontginning zullen alle archeologische sporen dan ook vernield worden, behalve mits
vondstmeldingen door Argex.
3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Momenteel is het zeer waarschijnlijk dat er minstens één archeologische site aanwezig is
binnen het projectgebied. Gezien de uitgestrektheid van het gebied is het zeer waarschijnlijk
dat sites in hun totaliteit aanwezig zijn en onderzocht zouden kunnen worden. In het kader
van de huidige vergunningaanvraag is het echter niet mogelijk om maatregelen op te leggen
voor een reeds verkregen vergunning. Bij de start van de opvulling zullen sowieso geen
archeologische sites meer aanwezig zijn, waardoor het projectgebied geen archeologische
waarde meer heeft.
4. IMPACTBEPALING
De impact van de werken die vervat zitten in de huidige vergunningaanvraag kan opgedeeld
worden in twee delen:
- De ontginning van de Haagstraat zal een ernstige impact hebben op de ondergrond en
het eventueel aanwezige archeologische erfgoed.
- De opvulling van de groeve zal geen impact hebben op het archeologisch erfgoed,
aangezien dit bij de opvulling reeds verdwenen is.
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5. BEPALING VAN MAATREGELEN
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden.
Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet.
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