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1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Het vooronderzoek kon aan de hand van het bureauonderzoek volledig afgerond worden. Er werd
voldoende informatie ingezameld om een gefundeerde uitspraak te doen over de waarde van
eventueel aanwezig archeologisch erfgoed en de omgang daarmee.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site
Door het bureauonderzoek kan de afwezigheid van een archeologische site niet aangetoond worden.
Binnen het projectgebied is er kans op archeologische sporen. Het projectgebied bevindt zich aan de
bron van de Veldbeek, op een hoger gedeelte van de helling van een dekzandrug die naar het westen
afdaalt naar de vallei van de Roobeek. Volgens de bodemkaart ligt het projectgebied in een vochtige
tot natte zandleembodem. Dit bodemtype kan een reden zijn waarom er weinig tot geen bewoning
binnen dit gebied aanwezig is. Anderzijds is er tot op heden geen archeologisch onderzoek
uitgevoerd in de omgeving van het gebied. Maar toevalsvondsten zijn ook onbekend. In het westen
van het projectgebied loopt de Brugsesteenweg die Brugge met Kortrijk verbindt en die volgens
historische bronnen mogelijks teruggaat tot de Romeinse periode. Het projectgebied ligt op ca. 400m
van de weg. Bewoning voor de 12e eeuw kan bijgevolg niet uitgesloten worden.
Het projectgebied valt uiteen in een westelijk deel (’t Zeetje) en een oostelijk deel (bufferbekken). De
locatie van de vijver ’t Zeetje valt samen met het westelijke deel van het projectgebied. Gezien
eerdere, historische vergravingen uit de 18e eeuw, is de kans op het aantreffen van archeologisch
erfgoed klein. Om te controleren in hoeverre het oostelijke deel van het projectgebied samenvalt
met de locatie van de vijver werden controleboringen uitgevoerd op het terrein. Op basis van de
boorgegevens kan geconcludeerd worden dat enkel het uiterste oosten van dit deel van het
projectgebied overeenkomt met de locatie van een vijver. Het overige gedeelte van het
projectgebied kent een duidelijk A-C profiel waarbij de A-horizont een diep verstoorde/vergraven en
moeilijk doordringbare laag is met weinig tot geen bodemvorming, vermoedelijk door nivellering van
het gebied na de drooglegging van de vijvers.

1.3 Impactbepaling
Op de betrokken percelen zal de waterpartij ’t Zeetje in het provinciedomein ’t Veld te Ardooie
uitgeslibd worden (westelijke deel). Op het diepste punt bevindt de top van de sliblaag zich op ca.
1,6m onder het huidige maaiveld. De sliblaag is ca. 50cm dik en wordt volledig verwijderd. Bij deze
ingreep zal er niet in de onverstoorde moederbodem gegraven worden.
Er wordt in het oostelijk deel van het projectgebied een tijdelijk slibbekken van bijna 1 ha aangelegd
en gevuld worden op een akker. Hiervoor wordt een gronddijk aangelegd met een hoogte van 1,5m
en een breedte van 5m. Om deze wal aan te leggen zal het bekken zelf ca. 30cm diep afgegraven
worden. Na het uitvoeren van de controleboringen op het terrein blijkt dat de A-horizont tot 50cm
onder het maaiveld reikt. Gezien de geplande uitgravingen slecht tot maximaal 30cm diep gaan, zal
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de onverstoorde moederbodem niet geraakt worden en bijgevolg geen archeologisch erfgoed
vernield worden.
Na het uitvoeren van bovenstaand bureauonderzoek kan met zekerheid gesteld worden dat er geen
archeologische vindplaatsen verstoord kunnen worden bij de aanvraag voor stedenbouwkundige
vergunning. Er kan dus een gemotiveerde uitspraak gedaan worden over het niet verder nemen van
maatregelen. Voor dit project wordt geen verder onderzoek geadviseerd en dient er geen
programma van maatregelen opgesteld te worden.

2 Programma van maatregelen
Gezien er geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen Programma van Maatregelen nodig.
Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht
die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals
deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt
voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische
opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.
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