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1 Programma van maatregelen
1.1 Administratieve gegevens
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) De naam en het adres of
maatschappelijke zetel van de
initiatiefnemer

Elseleen NV
Kraenepoelpad 19
9880 Aalter

b) Het erkenningsnummer van de erkende
archeoloog

OE/ERK/Archeoloog/2015/00043

c) De naam en het adres of
maatschappelijke zetel van de erkende
archeoloog

Janiek De Gryse
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

d) De locatie van het vooronderzoek met
vermelding van:

Provincie

Oost-Vlaanderen

Gemeente

Aalter

Deelgemeente

/

Postcode

9880

Adres

Groendreef

Toponiem

Groendreef

Bounding box
(Lambertcoördinaten)

Xmin = 84253
Ymin = 199460
Xmax = 84507
Ymax = 199636

e) Het kadasterperceel met vermelding
van gemeente, afdeling, sectie,
perceelsnummer of -nummers en kaartje

Aalter, Afdeling 3, Sectie H, nr 74k7
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers (Bron:
Geopunt).

1.2 Synthese
De opdrachtgever plant de constructie van een nieuw kantoorgebouw, loodsen en bijhorende
infrastructuur. Het plangebied is ca. 9300m2 groot en ligt momenteel braak.
Het plangebied is gelegen in de zandstreek buiten de Vlaamse Vallei. Een 100-tal meter ten
westen van het terrein stroomt de Brielbeek. Op de Quartairgeologische kaart is het alluvium
van deze waterloop gelegen ten oosten van het terrein. De Quartairgeologische kaart geeft ter
hoogte van het plangebied een profielopbouw weer van eolische afzettingen van het laatPleistoceen die rusten op fluviatiele afzettingen van het laat-Pleistoceen. Het sediment bestaat
volgens de bodemkaart voor het grootste deel uit matig droog zand. Gelet de ligging in een
gradiëntsituatie is er een verhoogde verwachting inzake menselijke aanwezigheid tijdens het
mesolithicum. Op basis van het gedocumenteerde landgebruik, bodemopbouw en activiteiten
de voorbije decennia is er geen verwachting inzake bewaarde artefactensites op het terrein.
Cartografische bronnen wijzen op een ruraal karakter van het plangebied en de omgeving. Op
de Ferrariskaart is het terrein en de omgeving ingekleurd als akker. Ongeveer 200 m ten noorden
van het terrein is een alleenstaande hoeve afgebeeld. Deze hoeve is niet langer gemarkeerd op
jonger cartografisch materiaal.
Op het terrein werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling
van de industriezone Aalter-Langevoorde (CAI 976268). Op basis van waarnemingen tijdens
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een werfopvolging van de aanleg van de wegenis werd beslist dat verder onderzoek
noodzakelijk was. In 1999 werd door middel van proefsleuven in Lorraine-methode een terrein
van ca. 13ha onderzocht. Hierbij werd in de zuidelijke sector van het toenmalige
onderzoeksgebied een duidelijke cluster bewoningssporen aangetroffen uit verschillende
perioden. Hierop werd beslist om een zone van in totaal 4ha vlakdekkend op te graven. Tijdens
de daaropvolgende opgravingscampagne werden, naast relicten uit de steentijden en de
middeleeuwen, een enclôs uit de ijzertijd en een dubbele enclosure uit de vroege-romeinse
periode onderzocht. Hierbij werden verschillende gebouwplattegronden blootgelegd en
grachtstructuren. Uit de resultaten van de opgraving blijkt een zekere continuïteit tussen de
ijzertijdoccupatie en deze uit de vroege Romeinse periode. Vanaf de late Romeinse periode
vormen de waargenomen fenomenen de neerslag van zgn. off-site activiteiten1. Op de percelen
ca. 300m ten noordwesten van het toenmalige onderzoeksterrein zijn bij onderzoek in 2008
eveneens bewoningssporen uit de ijzertijd en Romeinse periode aangesneden (CAI 40154). Ook
aan de overzijde van het kanaal Gent-Oostende werden bewoningssporen uit de ijzertijd
onderzocht (CAI 977).
Concreet is er in de omgeving van het plangebied weldegelijk een trefkans inzake grondvast
archeologisch erfgoed. Gelet het reeds uitgevoerde onderzoek binnen de contouren van het
plangebied is verder archeologisch onderzoek niet zinvol.

1.3 Gemotiveerd advies
Met betrekking tot de geplande werken aan de Groendreef te Aalter worden geen verdere
onderzoeksdaden aanbevolen. Het voornaamste argument om af te zien van verder onderzoek
is de reeds uitgevoerde opgraving binnen de contouren van het plangebied. Echter indien de
contouren van het plangebied geprojecteerd worden op het opgravingsplan van het onderzoek
uit 2001 blijkt dat een strook tegen de huidige Groendreef niet onderzocht werd. De oppervlakte
van deze strook betreft 1400m2. Deze werd destijds niet meegenomen in het onderzoek
aangezien deze ten dele was verstoord door kleiwinning en de aanwezigheid van een oude
riolering. Een ander deel was niet toegankelijk wegens de aanwezigheid van een
grondstockage2. Met andere woorden kan aangenomen worden dat van deze resterende 1400m2
een substantieel deel reeds is verstoord. Tevens is duidelijk dat de cluster nederzettingssporen
zich situeert in het zuiden van het onderzoeksgebied en uitwaaiert naar het noorden. Bij verder
onderzoek op deze noordelijke strook zullen, in het beste geval, off-site fenomenen
aangesneden worden. Deze gegevens in acht genomen kan redelijkerwijs gesteld worden dat
verder onderzoek op deze beperkte oppervlakte nooit zal leiden tot enige wezenlijke
kenniswinst. Op basis van een kosten-baten afweging dient dan ook afgezien te worden van een
verderschrijdende onderzoekssequentie.

1

De Clercq W. & Mortier S., 2003, Een inheems-romeinse nederzetting uit de Augusteïsch-Tiberische tijd en off-site
activiteiten uit de periode 60-260 AD: Bilan van het noodonderzoek op het industrieterrein Aalter-Langevoorde (O.-Vl.) 19992001, in: Congresbundel Romeinendag 20003, pp.21-26
2 Persoonlijke communicatie Steven Mortier d.d. 27/04/2018
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Figuur 2: Projectgebied weergegeven op het opgravingsplan (Bron: De Clercq, W. & Mortier, S.).

Uiteraard dient hierbij gewezen te worden op de archeologische meldingsplicht, conform artikel
5.1.4 van het huidige decreet betreffende het onroerend erfgoed.

1.4 Conclusie
De initiatiefnemer plant de realisatie van een nieuw kantoorgebouw met bijhorende loodsen en
infrastructuur aan de Groendreef te Aalter. Binnen de contouren van het plangebied werd reeds
een archeologische opgraving uitgevoerd waarbij bewoningssporen uit de ijzertijd en Romeinse
periode werden onderzocht. Een beperkte strook werd tot op heden nog niet onderzocht, gelet
de verwachte mate van verstoring en de beperkte oppervlakte ervan kan bijkomend
archeologisch onderzoek niet leiden tot enige wezenlijke kenniswinst. Op basis van de kostenbaten afweging kan bijkomend onderzoek niet zinvol zijn.
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