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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van
maatregelen

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd worden
betreffende het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het kader van het
archeologisch vooronderzoek op het projectgebied aan de E3-laan in Deinze. De gegevens
afkomstig uit het bureauonderzoek worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer
geplande bodemingrepen en bouwwerken op het plangebied. Uit deze confrontatie moet
duidelijk blijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om een goed zicht te krijgen op de aanof afwezigheid van archeologische sites op het projectgebied, en eventueel op de datering,
bewaringsgraad, aard en verspreiding van de archeologische restanten. Het advies bepaalt,
indien nodig, welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde onderzoek

Op het plangebied is enkel een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, in de vorm van
een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze studie leverden voldoende informatie
op om met grote waarschijnlijkheid een uitspraak te doen over de af- of aanwezigheid van
archeologisch erfgoed op het projectgebied.

1.2. Afwezigheid van een archeologische site

Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd die aangeven dat het projectgebied
vanaf het midden van de 18de eeuw in gebruik was als akkerland of bos, er komt geen
gekende bebouwing voor. Het bodemgebruik was lang stabiel en er waren geen gekende
grote verstoringen in de bodem, tot recent een groot deel van de ploeglaag binnen het
plangebied is afgegraven.
Op basis van een booronderzoek en proefsleuvenonderzoek, dat kadert in de uitbreiding van
het industrieterrein Groot Prijkels kan een inschatting gemaakt worden over de afwezigheid van
een archeologische site op het terrein. Het booronderzoek geeft aan dat net ten noorden van het
plangebied geen bodems aanwezig zijn die een goede bewaring voor steentijdsites bieden. Het
proefsleuvenonderzoek toont dat net ten noorden van het projectgebied een grachtsysteem uit
de nieuwe of nieuwste tijd ligt. Algemeen komen weinig relevante sporen voor in de omgeving
van het onderzoeksgebied. Er kan met grote waarschijnlijkheid gesteld worden dat ook binnen
dit projectgebied geen relevante sporen aanwezig zullen zijn. Gezien deze zeer lage verwachting
voor het aantreffen van relevant archeologisch erfgoed en de recente verstoringen op een deel
van de toplaag van het terrein, wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.
Dit advies stelt noch de opdrachtgever, noch de aannemer, vrij van de in artikel 5.1.4. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

