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1 Gemotiveerd advies
Het bureauonderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van de inplanting van stormmaatregelen
langs de Kustlaan te Zeebrugge heeft de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van archeologische
restanten binnen de contouren van het onderzoeksgebied kunnen vaststellen. Het onderzoek heeft
uitgewezen dat het projectgebied deel uitmaakt de 20ste eeuwse havenuitbreiding en gedeeltelijk
binnen een bestaand wegtracé valt. Het projectgebied waarbinnen de geplande ingrepen voor de
aanleg van de stormmaatregelen beslaan, bestaat echter uit langgerekte smalle stroken die
onderdeel uitmaken van het bestaande wegtracé van de Kustlaan. Dit tracé werd reeds in het
verleden heraangelegd. Het beeld dat verder archeologisch onderzoek kan opleveren, wordt te
beperkt beschouwd waarbij de potentiële archeologische kenniswinst als erg laag wordt ingeschat.

Hierdoor acht ADEDE bvba verder (voor)onderzoek niet noodzakelijk. Op basis van bovenstaande
gegevens zijn er geen verdere archeologische maatregelen nodig en kan de rapportering beperkt
blijven tot een archeologienota met beperkte samenstelling.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van de resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat als
gevolg van de vorm van het onderzoeksgebied, haar heraanleg tijdens de 20ste eeuw zorgt er voor dat
verder archeologisch onderzoek slechts een gering inzicht kan opleveren. Het potentieel aan
archeologische kenniswinst kan bijgevolg als erg laag worden ingeschat. Een programma van
maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de werken steeds rekening te houden met de wettelijke
archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het
agentschap Onroerend Erfgoed.

