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1. Inleiding
In het kader van een geplande bouw van 25 assistentiewoningen en een lokaal
dienstencentrum, werd door Monument Vandekerckhove nv een vooronderzoek
(bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek) uitgevoerd.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Door de terreinomstandigheden is het
vooropgestelde proefsleuvenplan niet volledig gevolgd kunnen volgen. De aanwezigheid
van boomstronken die niet met de beschikbare kraan konden verwijderd worden, en de
aanwezigheid van een hoogspanningscabine hebben geleid tot een afwijking in het
proefsleuvenplan en bijgevolg ook de vooropgestelde dekkingsgraad. Er is echter wel
een zo duidelijk mogelijk beeld van het projectgebied verkregen om uitspraken te
kunnen doen over de al dan niet aanwezigheid en waarde van een archeologische site.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem heeft duidelijkheid verschaft
omtrent de aanwezigheid van een archeologische site ter hoogte van het projectgebied.
Enkele kuilen zijn namelijk te dateren in de 14de-15de eeuw en 16de-17de eeuw.
Daarnaast bevestigen de archeologische sporen wat in de bureaustudie werd
neergeschreven betreffende het plangebied, namelijk dat er bewoning was aan de
straatzijde in de 18de en 19de eeuw. Enkel deze laatste bewoningsfase is duidelijk
vastgesteld.

2.3. Waardering van de archeologische site
De prospectie met ingreep in de bodem leverde het bewijs dat de gronden vermoedelijk
reeds van in de 14de-15de eeuw in gebruik genomen werden. Het aantal geregistreerde
sporen is echter beperkt. Daarnaast kon de vermoedelijke oudere bewoning door de
restanten van bewoning uit de 18de-19de eeuw niet meer geregistreerd worden. Enkel
deze laatste bewoningsfase is duidelijk vastgesteld. Het potentieel tot
kennisvermeerdering van deze waargenomen archeologische sporen wordt als laag
ingeschat.
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2.4. Impactbepaling
De exacte diepte van de geplande werken is nog niet gekend. Op basis van het
archeologisch niveau bij de proefsleuven kan het zijn dat de geplande werken dus een
vernietigende impact zullen hebben.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Hoewel er wel archeologische sporen aangetroffen zijn, zijn deze van die aard dat een
archeologisch vervolgonderzoek niet zou voldoende zou leiden tot een vermeerdering
van de kennis om een verder onderzoek te kunnen verantwoorden.

2.6. Deponering
Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek
bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770
Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble
definitief bewaard bij de bouwheer: Sint Jozef VZW. Bewaring gebeurt conform de
bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).

