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Archeologisch advies archeologienota Meulestedebrug

Geachte heer Vanoverbeke,

Naar aanleiding van uw contact met onze dienst betreffende de archeologienota voor
Meulestedebrug stuur ik u dit schrijven.
Het projectgebied gelegen aan de Meulestedebrug is deels gelegen binnen een zone die
op de GGA-kaart (Gebieden Geen Archeologie) aangeduid staat. Het niet verstoorde
deel van het onderzoeksgebied werd in eerste instantie onderworpen aan een
bureauonderzoek en aan een landschappelijk bodemonderzoek. Hieropvolgend werd
besloten een vooronderzoek met proefsleuven- en proefputten uit te voeren.
De resultaten hiervan tonen aan dat de opbouw van het projectgebied vooral
gekenmerkt wordt door antropogene ophogingslagen met stukken baksteen, sintels en
houtskool. Het materiaal in de ophogingslagen dateren tussen het einde van de 18de
eeuw en de 20ste eeuw. De aangetroffen muren, ophogingslagen en vondstmateriaal
maken deel uit van reeds gekende recente bebouwing. Oudere sporen werden niet
aangetroffen.
Terecht kan gesteld worden dat het uitgevoerde onderzoek aangetoond heeft dat het
projectgebied weinig, tot geen potentieel op kenniswinst heeft.
In conclusie kunnen wij u dus volgen in uw analyse dat bovenstaande impliceert dat
geen verder onderzoek noodzakelijk is.
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De eindbeslissing in dit dossier blijft bij Onroerend Erfgoed.

Met vriendelijke groeten,

Geert Vermeiren
Wnd. Directeur
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