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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

IR-ARCHITECT Pieter Ryde BVBA
Raamstraat 29
9900 Eeklo

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

Eeklo

Deelgemeente

/

Postcode

9900

Adres

Pastoor
Nevestraat
9900 Eeko

Toponiem

Pastoor
De
Nevestraat 12-26

Bounding box
(Lambertcoördinaten)

Xmin = 93579
Ymin = 208758
Xmax = 93734
Ymax = 208866

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

De

Eeklo, Afdeling 2, Sectie E, nr’s: 341n, 338g,
331g
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadasternummers (Bron:
Geopunt).

1.2 Synthese
Cultureel Centrum de Herbakker plant een uitbreiding van haar bestaande infrastructuur,
gelegen aan de Pastoor de Nevestraat te Eeklo. De gecombineerde oppervlakte van de geplande
werken beslaat 114 m2
Landschappelijk gezien is Eeklo gelegen op de oost-west gerichte zandrug die loopt van Gistel
tot Verrebroek. De Quartrairgeologische kaart geeft ter hoogte van het plangebied een
profielopbouw van eolische sedimenten van het laat-Pleistoceen die rusten op fluviatiele
afzettingen van het laat-Pleistoceen. Over het sediment is geen informatie beschikbaar, het
bestaat vermoedelijk uit zand. Deze gegevens impliceren een relatief oppervlakkige
archeologische situatie.
Cartografische bronnen geven aan dat het terrein gelegen is in het historisch centrum van Eeklo.
De Ferrariskaart geeft aan dat het terrein bebouwd is aan de straatzijde en verder in gebruik is
als tuinzone. Jonger kaartmateriaal geeft aan dat het terrein stelselmatig wordt opgenomen
binnen het stedelijk weefsel. Begin de jaren ’90 wordt op het terrein CC de Herbakker gebouwd.
Op het plangebied of de directe omgeving zijn geen archeologische vindplaatsen gekend.
Gekende waarden in de ruime omgeving van het plangebied betreffen in hoofdzaak
cartografische indicatoren. Ten westen van het plangebied zijn twee laatmiddeleeuwse molens
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aangegeven (CAI 31526 & CAI 31527). Ten oosten is de kerk aangeduid op het kaartbeeld van
de CAI (CAI 40021).
Concreet is er ter hoogte van het plangebied een trefkans inzake archeologisch erfgoed. Het
terrein dat bedreigd wordt door de geplande werken is echter te beperkt in oppervlakte waardoor
bijkomend archeologisch onderzoek niet kan leiden tot enige kenniswinst.

1.3 Gemotiveerd advies
Met betrekking tot de geplande werken aan de Pastoor de Nevestraat te Eeklo worden geen
bijkomende ondezoeksdaden aanbevolen. Voornaamste argument hiervoor is de beperkte
oppervlakte van de geplande ingrepen en de verwachte verstoring ter hoogte van de uitbreiding.
De geplande ingrepen bedreigen in het noorden van het plangebied beslaan een oppervlakte van
86 m2. Hiervan kan echter redelijkerwijs aangenomen worden dat een deel reeds is aangetast
door de reeds bestaande riolering, aangeduid op het inplantingsplan bestaande toestand. In het
zuiden van het plangebied bedreigen de geplande werken een oppervlakte van 28 m2. Ook ter
hoogte van deze uitbreiding is op heden riolering aanwezig. Op dermate beperkte oppervlaktes
kunnen bij verder onderzoek, wegens het ontbreken van een archeologisch relevant ruimtelijk
kader, geen wezenlijke resultaten verwacht worden. In het beste geval wordt bij verder
onderzoek een contextloze indicator voor menselijke aanwezigheid in het verleden
gerecupereerd. De resultaten zullen met andere woorden nooit in verhouding staan tot de
financiële kost die verder terreinwerk met zich zou meebrengen.
Uiteraard dient hierbij gewezen te worden op de archeologische meldingsplicht, conform artikel
5.1.4 van het decreet betreffende het onroerend erfgoed.

1.4 Conclusie
De opdrachtgever plant de uitbreiding van de bestaande infrastructuur aan de Pastoor de
Nevestraat te Eeklo. Op basis van de beschikbare gegevens is er in de omgeving van het
plangebied een trefkans inzake grondvast erfgoed. De oppervlakte van het bedreigde terrein is
te beperkt en versnipperd, waardoor enig bijkomend onderzoek niet kan leiden tot enige
kenniswinst.
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