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1 Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Het was mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende
zekerheid een uitspraak te doen over de afwezigheid van relevant archeologisch erfgoed.
Uit het bureauonderzoek (2016L209) bleek dat het plangebied een zeker archeologisch potentieel had.
Het projectgebied ligt namelijk op de grens van de zandrug Maldegem-Stekene en de Scheldepolders
ten noorden ervan. De aanwezigheid van de goed bewerkbare zandrug en het natte gebied ten
noorden ervan zorgde ervoor dat het gebied een grote aantrekkingskracht had op de mens in het
verleden. In de ruimere omgeving van het projectgebied zijn de gekende archeologische waarden
echter hoofzakelijk contextloze indicatoren van mesolithische en neolithische aanwezigheid. Deze
vondsten zijn vooral afkomstig uit veldkarteringen.
Aangezien het projectgebied een groot archeologisch potentieel bezat en de toekomstige werken op
de terreinen een grondige ingreep in de bodem betekenen, werd geadviseerd om een
proefsleuvenonderzoek uit te voeren op de percelen 785A, 786A, 788B, 789B. Dit programma van
maatregelen werd opgesteld na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek, dat in de nota, hierbij
behorend werd beschreven.

1.2 De afwezigheid van een archeologische site
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek (2018E94) waren echter negatief voor de aanwezigheid
van archeologie in de bodem. De terreinen bleken namelijk sterk tot volledig verstoord te zijn door
bodemverbeterende ingrepen in de vorige eeuw. Om de textuur en drainage van de percelen te
verbeteren voor agrarische activiteiten heeft men toen de ijzerrijke B-horizont ‘gebroken’ d.m.v.
diepploegen. Dit zorgde voor een verstoring van de bodem tot grote diepte, waardoor archeologische
waarden, als deze aanwezig waren, verstoord zijn geworden.
BAAC Vlaanderen bvba adviseert dan ook geen verder onderzoek, aangezien geen
kennisvermeerdering meer bekomen kan worden en archeologische intacte waarden niet langer
verwacht worden aanwezig te zijn binnen het plangebied.
Er wordt dan ook geen programma van maatregelen opgemaakt.
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