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ARCHEOLOGIENOTA MET BEPERKTE SAMENSTELLING
NATUURCOMPENSATIES ACHTERHAVEN ZEEBRUGGE ZILT GRASLAND
In april 2005 is er een overeenkomst ondertekend door het Vlaamse Gewest, MBZ (het havenbestuur) en de
Vlaamse Landmaatschappij. Door deze overeenkomst kreeg de VLM de opdracht om 362 ha
natuurcompensaties te realiseren binnen 10 afgebakende zoekzones. De compensatie is nodig omdat
natuurgebieden worden ingenomen bij de ontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge. De VLM is
verantwoordelijk voor de effectieve inrichting en voor het beheer van de lokale grondenbank.1
De eerste inrichtingswerken voor de natuurcompensaties zijn reeds gestart in 2008. Ondertussen is ruim 75%
(313 ha) van de totale doelstelling van de natuurcompensaties (405 ha) gerealiseerd. In 2017 vroeg de VLM een
stedebouwkundige vergunning aan voor de uitvoering van natuurcompensatiewerken in de zones Klemskerke –
Vlisseghem (Z1), ’t Pompje (Z4) en het Poldercomplex (Z10bis). Hiervoor werd een archeologienota opgemaakt,
die ook bekrachtigd werd2. In het kader van een minnelijke schikking, voerde de VLM in 2018 bijkomende
inrichtingswerken uit. Hiervoor werd ook een archeologienota opgemaakt en bekrachtigd3.
In deze archeologienota worden werken behandeld in de zoekzones Z1 (Klemskerke-Vlissegem), Z3 (Vijfwege)
en Z9 (Put van Vlissegem). Hier zal de VLM natuurtechnische grondwerken uitvoeren om zilt grasland te creëren
en wordt de reeds gerealiseerde brakke plas geoptimaliseerd.
De oppervlaktes van de betrokken percelen in de zoekzones en van de geplande bodemingrepen, overschrijden
de drempelwaarden die zijn opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet. De opmaak van een archeologienota
is noodzakelijk. Gezien een aantal doorslaggevende aspecten aanwezig zijn, werd een archeologienota met
beperkte samenstelling opgemaakt.

1

Voor meer info zie https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/NatuurcompensatiesZeebrugge.aspx.
Vooronderzoek Oudenburg Natuurcompensaties achterhaven Zeebrugge Z1, Z4 & Z10bis. Archeologienota 611.
3 Vooronderzoek De Haan natuurcompensatie achterhaven Zeebrugge pompje. Archeologienota 7723.
2
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Figuur 1 Situering van de zoekzones Klemskerke-Vlissegem (Z1), Vijfwege (Z3) en de Put van Vlissegem (Z9).
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN - GEMOTIVEERD ADVIES
Op basis van de confrontatie van de geplande werken en een beperkt aantal doorslaggevende aspecten, kan
met hoge waarschijnlijkheid aangetoond worden dat de toekomstige werken geen verstoring zullen veroorzaken
aan eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. De kans op archeologische vondsten in dit gebied, is sterk
afhankelijk van de bodemkundige situatie. De inrichtingszones Z1 en Z3 bevinden zich deels op uitgeveende
gronden waar de kans op archeologische vondsten in situ minimaal is. En deels op oude kleigrondplaten die te
nat waren voor akkerbouw of bewoning en dus ook een laag archeologisch potentieel hebben. Bovendien zijn
de geplande werken beperkt van aard. De natste delen worden plaatselijk vlakmatig verdiept en op de relatief
hoger delen worden de bestaande laantjes plaatselijkverdiept en afgedamd. In Z9 wordt de oever van een oude
zandwinningsput opgehoogd of verontdiept met de grond afkomstig uit de andere inrichtingszones. Alles wijst
op een laag potentieel tot kennisvermeerdering.
Op basis hiervan werd geopteerd voor een archeologienota met beperkte samenstelling en wordt geen verder
archeologisch onderzoek nodig geacht.
Er zijn geen verdere maatregelen voorzien.
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