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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de
relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.
De regio kent wel een hoge verwachting wat betreft archeologische sites. De
opgravingen van het Kluizendok en in Evergem-dorp hebben duidelijk gemaakt dat de
omgeving sporen uit de steentijden, metaaltijden en de Romeinse periode kan
prijsgeven. Het projectgebied is sinds de oprichting van het industriepark echter
meerdere malen opgehoogd, in de jaren 1990 en opnieuw bij het aanleggen van het
bufferbekken in 2009, waardoor er een pakket van verstoorde opgehoogde grond onder
het maaiveld ligt. Controleboringen uitgevoerd op het projectgebied in het kader van
deze archeologienota hebben bevestigd dat tot op 120cm onder het maaiveld een
ophoging van het terrein waar te nemen is (zie hoofdstuk 2.2.1 in het verslag van
resultaten). Bovendien hebben analyses van bodemstalen uitgewezen dat deze grond
vervuild is (te hoge waarden van zink, lood, koper en PAK’s). Na de studie van de
geplande werkzaamheden werd ook duidelijk dat de effectieve verstoring van het
bodemarchief beperkt zal zijn in oppervlakte en bovendien versnipperd in ruimte:
-

Op de locatie van het gebouw wordt een pakket van maximum 30 cm afgegraven
voor het aanleggen van de vloerplaat.
Er worden twee loskades voorzien die 120cm diep worden uitgegraven, maar
waarvan de totale oppervlakte zich beperkt tot ca. 250 m2.

De combinatie van de duidelijke ophoging van het terrein, de geringe verstoringsdiepte
op het leeuwendeel van het terrein en de beperkte oppervlakte en versnipperde ligging
van de dieper verstoorde gedeeltes, betekenen dat een mogelijke archeologische site
grotendeels in situ kan worden bewaard en dat onderzoek van de verstoorde gedeeltes
slechts een beperkte kenniswinst zouden opleveren. Op basis van bovenstaande
argumenten wordt 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. Dit zal namelijk op geen enkel moment
resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van maatregelen
voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden.

