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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 het
landschappelijk en cartografisch onderzoek (zie verder) blijkt dat het tracé zich vrijwel
altijd en met zekerheid sinds de 18de eeuw in duinengebied bevindt en er in de nabije
omgeving geen bewoning was. Pas in de 20ste eeuw is er bewoning in de nabije omgeving
in de vorm van het Zeepreventorium. In de nieuwste tijden is er meer bedrijvigheid
rondom het tracé. In WOI wordt ten noorden ervan een loopgravenstelsel en
prikkeldraadversperring ontwikkeld. In WO II wordt het Zeepreventorium omgevormd
tot hospitaal en worden ten noorden van het tracé talloze bunkers gebouwd. Deze
informatie op zich is voldoende om aan te tonen dat de site gelegen is in een zone met
een zeer lage densiteit aan bebouwing, pas in de 20ste eeuw kent de site een zekere vorm
van bewoning, meer specifiek WOI en WO II activiteiten.
Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat de site zich bevindt in een
zone met een kleine verwachting voor archeologische sporen daterend uit de steentijd,
metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen. Voor de nieuwe en nieuwste tijden is
er een iets grotere verwachting voor archeologische sporen. Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het oostelijk deel van het tracé doorsneden wordt
door een prikkeldraadversperring uit WO I. In dit deel van het tracé zijn echter geen
verdere graafwerken gepland en wordt de huidige riolering gewoon vervangen. De
overige resten uit WOI en WOII (bunkers en loopgraven) bevinden zich hoofdzakelijk
ten noorden van de Koninklijke Baan. Op basis van enkel het bureauonderzoek kan niet
met 100% zekerheid gesteld worden dat er effectief een archeologische site aanwezig is
en wat de karakteristieken daarvan zijn. Over de diepte waarop de archeologische
sporen zich zouden kunnen bevinden is weinig informatie.
Na de studie van de geplande werkzaamheden werd echter duidelijk dat deze
nauwelijks zullen ingrijpen in het bodemarchief:
-

Het westelijk deel van het tracé wordt slechts 1 m diep uitgegraven over een
breedte van 1,1m.
Op het oostelijk deel van het tracé zijn geen graafwerkzaamheden gepland, hier
wordt de huidige riolering vervangen door een nieuwe op dezelfde diepte en van
dezelfde omvang.
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-

De verstoringen die de geplande rioleringswerken met zich meebrengen hebben
een dermate kleine breedte dat archeologisch onderzoek ervan niet zal
resulteren in een kennisvermeerdering.

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. Dit zal namelijk op geen enkel
moment resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch (voor)onderzoek opgesteld te worden.

