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gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van het vooronderzoek voor het project
MOE3013-3015: Aansluiting Eksaardsedam Noord en Zuid te Moerbeke. In het plangebied zal de
aanleg van overstortleidingen en saneringachterwaartse lozingen gerealiseerd worden. Tevens zullen
hierbij wegeniswerken worden uitgevoerd en zal een terrein voor grondverbetering ingericht worden.
Voor dit project is in een eerder stadium een bureauonderzoek uitgevoerd1 en een Programma van
Maatregelen is opgesteld. Naar aanleiding hiervan is ter plaatse van de nieuw aan te leggen leidingen en
het werkterrein (deelgebied 1) en ter plaatse van het terrein voor grondverbetering (deelgebied 2) een
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische potentie
en kenniswinst.
Uit het landschappelijk booronderzoek is gebleken dat het plangebied in het laat-glaciale meer van de
Moervaart ligt. De basis van het gedocumenteerde bodemprofiel wordt gevormd door de nat-eolische
afzettingen uit het Pleniglaciaal die worden afgedekt door de laat-glaciale meerafzettingen. In beide
deelgebieden is geen dekzandrug/-kopje aanwezig, waardoor binnen het plangebied geen laatpaleolische resten worden verwacht. In het Holoceen lag het plangebied in een moerasgebied waarin
veen is gevormd. Hierdoor was het plangebied ook in het Mesolithicum en latere perioden niet
aantrekkelijk voor bewoning. Bovendien is door latere veenwinning de top van het natuurlijke
bodemprofiel verdwenen/verstoord. Hierdoor worden binnen het plangebied zowel geen resten van
steentijdsites als van sporensites uit latere perioden verwacht.
In deelgebied 1 zal een DWA-leiding worden aangelegd en zal een deel in gebruik genomen worden
als werkterrein. Deelgebied 2 zal in gebruik genomen worden voor grondverbetering. Doordat in beide
deelgebieden de kans op de aanwezigheid van archeologische resten en/of sporen (zeer) laag is, vormen
deze werken geen bedreiging voor het archeologisch bodemarchief en wordt vervolgonderzoek hier
niet noodzakelijk/nuttig geacht.
Concluderend kan dan ook gesteld worden dat geen verdere maatregelen vereist zijn. Om deze reden
wordt geen uitgebreid programma van maatregelen opgesteld.
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Tabel 1.1. Moerbeke – Eksaardsedam (MOE3013). Kadastrale gegevens.

Fig. 1.1. Moerbeke – Eksaardsedam (MOE3013). Het onderzoeksgebied op de kadasterkaart.
A. Onderzoeksgebied.

