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Gemotiveerd advies
Er werd een proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2019A128) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Het eerder uitgevoerde bureauonderzoek toonde aan dat het onderzoeksgebied archeologisch
potentieel kent. Deze inschatting is gebaseerd op basis van een gunstige landschappelijke ligging in
de buurt van verschillende waterlopen en nabijgelegen vondsten. Er was een archeologische
verwachting naar resten uit de steentijd tot de middeleeuwen. Naar aanleiding daarvan werd een
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Er bleken geen resten van een podzolbodem of
paleobodem bewaard. Op basis van de vastgestelde bewaring van de oorspronkelijke natuurlijke
aardkundige eenheden is er sprake van een laag potentieel voor de aanwezigheid van een goed
bewaarde steentijd artefactensite. Verder archeologisch vooronderzoek in functie van steentijd
artefactensites was daarom niet aangewezen.
Het bodemonderzoek stelde ook vast dat de lager gelegen zones in het verleden werden opgehoogd,
waarschijnlijk om de natte eigenschappen ervan te verbeteren. De bewaring van het bodemarchief
was wel voldoende om nog relevante archeologische sporen aan te kunnen treffen. Om dit na te
gaan, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in het onderzoeksgebied enkel
archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe en de nieuwste tijd. Ze zijn te interpreteren als
restanten van het recente gebruik van het terrein. Nergens werden oudere sporen aangetroffen. Zo
komen we tot de conclusie dat er geen sprake is van een waardevolle archeologische vindplaats die
verder onderzocht moet worden.
De aanwezige sporen werden voldoende gedocumenteerd en geïnterpreteerd tijdens het
uitgevoerde vooronderzoek. Het onderzoeksgebied kent onvoldoende potentieel op
kennisvermeerdering om de kosten van bijkomend archeologisch onderzoek te rechtvaardigen.
Daarom worden in het kader van de geplande werken geen bijkomende archeologische maatregelen
meer nodig geacht.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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