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Hoofdstuk 3

Programma van maatregelen

3.1 Administratieve gegevens
Erkend archeoloog:
Locatie:

Annelies De Raymaeker, OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Nevele, Veldeken (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x: 89623; y: 193826
punt 2: x: 90135; y: 194319
Nevele, Afd. 1, Sectie E, percelen 71, 72, 78B, 89E, 92, 94, 98 & 101 (fig. 1.3)

3.2 Gemotiveerd advies
Op basis van het tot nu toe uitgevoerde vooronderzoek – bestaande uit een bureauonderzoek – werd
gewezen worden op de noodzaak van verder archeologisch onderzoek (met ingreep in de bodem). De
aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats kon op basis van het bureauonderzoek alleen
niet met zekerheid worden aangetoond. Op basis van het bureauonderzoek kan worden vastgesteld
dat de geplande werken een grote impact zullen hebben op het eventueel aanwezige bodemarchief.
Het projectgebied bezit een archeologisch potentieel voor het aantreffen van grondsporensites vanaf
de metaaltijden tot en met de volle middeleeuwen. Er zijn geen elementen die wijzen op een verhoogd
archeologisch potentieel voor het aantreffen van prehistorische artefactensites.
De verwachting voor menselijke aanwezigheid vanaf de late middeleeuwen is eerder laag. De
bewoningskern kan eerder ten zuidoosten van het projectgebied, ter hoogte van het gehucht Veldeke,
verwacht worden. Een opeenvolging van historisch kaartmateriaal wijst op geen bewoning binnen het
projectgebied.
De geplande werken betekenen een grote verstoring van de bodemopbouw en de eventueel
aanwezige archeologische waarden. Hier kan wel een kanttekening gemaakt worden. Het centrale deel
van het projectgebied, waar al serres gebouwd zijn en twee nieuwe serres worden voorzien,, werd na
het verkrijgen van een vergunning in 2007 en 2014, opgehoogd met meer dan een meter. De geplande
werken, met een fundering door middel van paalfundering, zal hier geen verstoring betekenen van
eventuele archeologische waarden. Hetzelfde geldt voor de zone in het noordwesten van het
projectgebied. Daar wordt een bestaand bassin gedempt om nieuwe constructies te kunnen plaatsen.
Het uitgraven van dit bassin heeft de bodemopbouw zodanig verstoord, dat hier geen archeologische
waarden meer aanwezig kunnen zijn.
Hoewel het projectgebied een hoog archeologisch potentieel bezit kan met zekerheid worden
aangetoond dat er geen relevante archeologische waarden bevinden binnen de grenzen van het
projectgebied. Het feit dat er helemaal geen archeologische sporen, noch archeologische relevante
vondsten werden aangetroffen, maakt dat het onnuttig en niet relevant is om binnen het huidige
projectgebied verder archeologisch onderzoek aan te bevelen. Het meest oostelijke deel van het
projectgebied kan dan ook worden toegevoegd aan de kaart “Gebieden geen archeologie”. Het meest
westelijke deel van het projectgebied kan niet worden toegevoegd aan de GGA. Hier kan de ophoging
mogelijk voor een bewaarde bodemopbouw gezorgd hebben.
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Fig. 3.1: Syntheseplan met aanduiding van de zone die mag aangeduid worden als zone geen
archeologie.

3.3 Programma van maatregelen
Gezien de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en de aanbeveling om geen verder onderzoek uit
te voeren, dient er geen programma van maatregelen te worden opgemaakt.
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