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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.
Uit de verschillende assessments in het bureauonderzoek bleek volgende:
-

-

-

-

Het projectgebied betreft een jaagpad dat verhard gaat worden. De totale breedte
zal 2,5m bedragen. Onder het volledige traject is reeds een aardgasleiding
aanwezig die is aangelegd in een sleuf van ca. 1m breed en 1m diep. Hierdoor is
de bodem onder het onderzoeksgebied reeds grotendeels verstoord. De
bouwheer heeft verder de bedoeling om zoveel mogelijk in de hoogte te werken.
Enkel daar waar het huidige karrenspoor aansluit op een reeds verharde weg zal
van de bodem ca. 40 cm afgegraven worden. De ingreep in de bodem is dus zeer
lokaal en beperkt.
Op de historische kaarten uit de 17de en 18de eeuw wordt het projectgebied reeds
aangegeven als weg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de onmiddellijke
omgeving van het projectgebied deel van het (IJzer)front. Recentere luchtfoto’s
tonen geen grondige wijzigingen. Het projectgebied ligt in een landelijke
omgeving en dit blijft zo.
Op archeologisch vlak zijn er reeds enkele interessante sites gekend in de
omgeving, onder meer hoeves met walgracht. Deze sluiten echter niet aan op het
jaagpad. In 2011 werd onderzoek gedaan door het VIOE naar de Slag bij
Nieuwpoort. Tijdens deze opgravingen bleek de ondergrond helemaal vergraven
tijdens WOI. Verder werden er verschillende losse vondsten aangetroffen in de
omgeving uit de Romeinse periode en uit de volle middeleeuwen. Waarschijnlijk
zijn deze via aanvoering van grond en ophoging daar terecht gekomen. Tenslotte
werden er sporen van laat middeleeuwse bewoning teruggevonden en ten zuiden
van het projectgebied bevindt zich Fort Nieuwendamme uit de Nieuwe tijd.
Uit bovenstaande blijkt dat ondanks enkele historische en archeologische
interessante aanwijzingen uit de Romeinse tijd, middeleeuwen, Nieuwe tijd en
WOI in de omgeving het potentieel tot kenniswinst van het projectgebied miniem
is. Het betreft een smal tracé dat reeds grotendeels verstoord is. Verder zal de
afgraving van de bodem zeer lokaal en zeer beperkt zijn. Kosten-baten gezien kan
hierdoor geen vervolg onderzoek worden aangeraden gezien de economische
kost van verder onderzoek niet opweegt tegen de potentiële kenniswinst.
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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. Er dient dus geen programma
van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt
gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed 1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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