ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 234

Hoevestraat te Brakel (OostVlaanderen)
Programma van Maatregelen na
proefsleuvenonderzoek.

CLAEYS SIMON

Colofon

Uitgever

ADEDE bvba

Jaar van uitgave

2017

Plaats van uitgave

Gent

Redactie

Claeys Simon, Janssens David

ISSN

2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

2017I19

2017

ADEDE Archeologisch Rapport 234

1 Gemotiveerd advies
In opdracht van Dhr. Liedts Alain heeft ADEDE in september 2017 een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd aan de Hoevestraat te Brakel (Oost-Vlaanderen-. Het onderzoek werd uitgevoerd naar
aanleiding van de geplande verkaveling van de gronden ter hoogte van het kadaster
Brakel/Nederbrakel Afd. 1, Sectie B, nrs. 772a, 773, 822b, 823b & 825b. In december 2016 werd binnen
het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de resultaten van dit onderzoek
vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven geadviseerd werd ten einde
het archeologische potentieel van de site te waarderen en te verfijnen.

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1561

Op basis van het bureauonderzoek werd een algemene verwachting naar archeologische restanten
vooropgesteld, maar er werd een eerder hoge verwachting naar voor geschoven betreffende sites en
archeologische sporen/materiaal te dateren in de Romeinse periode. Deze verwachting werd
geponeerd op basis van de landschappelijke ligging van het projectgebied alsook de omliggende
gekende archeologische waarden. De grootte, ligging en vorm van het projectgebied maken het tevens
mogelijk om een interpretatie van potentiële restanten in een ruimere context te plaatsen.

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek meerdere recente antropogene verstoringen
vastgesteld in de vorm van o.a. bouwpuin. In het zuidelijk deel van het projectgebied werd een laag
bouwpuin vastgesteld dat zich sporadisch onder invloed van erosieve processen naar lager gelegen
terrein verspreidt. Ook andere verstoringen, in het noordelijke deel van het projectgebied, zijn het
gevolg van recent menselijk ingrijpen.

Er werd één enkel archeologisch relevant spoor aangetroffen, het betreft hier een alleenstaande
houtskoolmeiler. Echter werd tijdens het proefsleuvenonderzoek reeds alle informatie uit dit spoor
gewonnen. Het ontbreken van andere relevante sporen en de aanwezige verstoringen laten toe te
besluiten dat zich ter hoogte van het projectgebied geen archeologische site bevindt

Alle voorgaande informatie in overweging genomen doet besluiten dat voor het projectgebied een
zeer geringe tot onbestaande archeologische verwachting geldt met een bijhorend laag tot onbestaand
potentieel op kennisvermeerdering bij eventueel verder archeologisch onderzoek. Daarom adviseert
ADEDE bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
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Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is
om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch

erfgoed.

Er

heeft

voor

het

plangebied

een

bureauonderzoek

en

een

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.

1.2

Waardering van de archeologische site

Er kan hier besloten worden dat er zich geen archeologische site bevindt ter hoogte van het
projectgebied. Het enige relevante spoor gaf tijdens het proefsleuvenonderzoek reeds alle informatie
vrij en andere sporen ontbraken. Er is voor dit spoor bijgevolg geen ruimere context en geen potentieel
op kennisvermeerdering bij eventueel verder onderzoek.

1.3

Impactbepaling

Binnen het onderzochte gebied zal een verkaveling plaatsvinden met nadien de bouw van meerdere
woningen en een verharde wegenis met alle bijhorende infrastructuur. Gezien de aanwezige
verstoringen en het ontbreken van een archeologische site/sporen zullen de geplande werken enkel
de natuurlijke opbouw van de bodem verstoren. Er is bijgevolg geen vernieling van het archeologische
bodemarchief daar dit ter hoogte van het projectgebied niet aanwezig is. Bijgevolg kan besloten
worden dat de bouwwerken kunnen aanvatten zonder verder archeologisch onderzoek.

1.4

Afwijking programma van maatregelen bureauonderzoek

Zoals reeds in het verslag van resultaten aangegeven werd het sleuvenplan aangepast. Hierbij werden
de sleuven in een noordwest-zuidoost oriëntatie vervangen door 10 sleuven in een noordoostzuidwest oriëntatie zodat deze zich haaks op de helling bevonden. Er werd ook 1 sleuf in een noordzuid oriëntatie geplaatst. Voor een uitgebreidere motivering omtrent de afwijking ten opzichte van het
oorspronkelijke programma van maatregelen wordt verwezen naar het verslag van resultaten.
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Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat
het potentiële archeologische bodemarchief reeds grondig verstoord werd. De sporen die opgetekend
werden, betreffen (op één na) allen recente sporen waarvan het leeuwendeel recent bouwpuin in de
vulling heeft. Er werd één archeologisch relevant spoor aangetroffen, een alleenstaande
houtskoolmeiler. Echter werd tijdens het proefsleuvenonderzoek reeds alle informatie gewonnen uit
dit spoor. Eenvlakdekkende opgraving kan bijgevolg geen nieuwe gegevens opleveren, het
proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op het terrein.
Bijgevolg kunnen de geplande verkaveling en de daaropvolgende bouwwerkzaamheden worden
aangevat.
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