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1 Gemotiveerd advies
Bij aanleg van een technische wegenis voorziet Waterwegen en Zeekanaal NV een nieuwe talud
langsheen de linkeroever van de Durme. De technische wegenis komt over het hele traject van 2,8km
op 6m TAW te liggen. Hierdoor zullen de huidige oeverwallen langsheen de Durme deels worden
vergraven of weggegraven. Aan de hand van de bureaustudie kan worden besloten dat door de
specifieke ligging van het plangebied er geen archeologische relicten binnen het gebied aanwezig
zijn. Het terrein is laag gelegen en is sinds eeuwen in gebruik als weiland. Het plangebied ligt té dicht
bij de Durme en werd door deze rivier sterk beïnvloed (overstroming, afkalving, …) waardoor de kans
nihil is dat er onder de afgezette kleilaag een oude bodem aanwezig is. Daarnaast zijn in de omgeving
veel gunstigere locaties voor bewoning, meer bepaald de hogere gelegen percelen aan de rand van
de Durmevallei. Op deze plaatsen werden dan ook archeologische vondsten aangetroffen. Er is enkel
kans op het aantreffen van oude brugpijlers of aanlegsteigers nabij de Veerstraat, maar zal enkel een
talud worden opgeworpen en de bodem niet worden vergraven. Aangezien de kans op het
aantreffen van archeologische relicten minimaal is, en de werkzaamheden nauwelijks de bodem
zullen verstoren, dienen er geen verder stappen te worden ondernomen.
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