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1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande verkavelingsaanvraag te Doornzele Lochtingstraat, waarbij de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota 1
bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van maatregelen was opgenomen dat er
een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In deze nota,
opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de resultaten van dit
proefsleuvenonderzoek beschreven.
De advieszone was 9805,5m² groot zoals aangegeven in de opgemaakte bureaustudie. Bepaalde delen
van het terrein konden niet onderzocht worden, waaronder de kleine stalling, de alleenstaande bomen
en meerdere bomenrijen. In totaal bleek een zone van ca. 9000m² goed onderzoekbaar. Hiervan werd
1078m² (11%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 84m² (0,8%) door middel van kijkvensters.
De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te
verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet
behaald (11,8%). Desondanks word de dekkingsgraad voldoende geacht om een goed beeld te krijgen
van het archeologisch potentieel, dat in dit geval negatief is. Er werden enkele (perceels)grachten en
recente verstoringen aangetroffen.
De gegevens opgesteld in de bureaustudie toonden aan dat het projectgebied een lage tot matige
archeologische verwachting had. Op basis van de 18de-eeuwse Ferrariskaart kan gesteld worden dat
het plangebied in die periode gedeeltelijk als weiland of akkerland in gebruik was. Het noordelijke
gedeelte van het studiegebied daarentegen was mogelijk bebouwd. Nadien in de 19de eeuw wordt er
op het kaartmateriaal (Atlas der Buurtwegen en kaart van Popp) weergegeven dat het projectgebied
enkel in gebruik was als weiland of akkerland. In de omgeving werden enkele archeologische sites
aangetroffen daterende uit de late middeleeuwen, het neolithicum en het mesolithicum.
Het archeologisch vooronderzoek heeft aangetoond dat er geen archeologische site aanwezig is
binnen de grenzen van het plangebied. De aangetroffen grachtsegmenten kunnen op basis van vulling,
aflijning en aangetroffen materiaal in de late/postmiddeleeuwen tot Nieuwe tijd gesitueerd worden.
Enkele ervan kunnen gelinkt worden aan perceelsgrenzen op de historische kaarten en de huidige
perceelsgrenzen. Daarnaast werden diverse puinkuilen en recente vergravingen vastgesteld ter hoogte
van perceel 824N. De aangetroffen sporen wijzen op een landindeling (akker- en weilanden) vanaf de
late middeleeuwen. Sporen die wijzen op bewoning of andere activiteiten werden niet geattesteerd.
Verder archeologisch onderzoek van het plangebied wordt om deze redenen niet geadviseerd.
Het archeologisch ensemble wordt voorlopig bewaard bij Acke & Bracke Archeologie. Na afronding zal
het ensemble definitief bewaard worden, volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk, bij
de initiatiefnemer.
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