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Gemotiveerd advies
Er werd een proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2019B181) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden de resten van de oude loop van de
Birrebeek vastgesteld. Na een erosieve fase vonden in de nieuwe tijd beekafzettingen plaats. Daarop
werden bakstenen gebouwen opgericht, die we kennen van de Ferrariskaart. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek troffen we nog een muur aan. Het bevatte het restant van een deuropening.
Tegen deze muur aan was nog een kleiner muurfragment aan gebouwd en in het verlengde van de
muur vonden we nog de resten van een gootje. Het verdere verloop van de constructie was niet
meer aanwezig. De overige muurresten zijn duidelijk gesloopt. De aanwezige muurresten werden
grondig gedocumenteerd, maar door de fragmentarische bewaring van de ooit aanwezige
constructies is het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder onderzoek slechts gering.
Ook de andere aangetroffen sporen geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een opgraving. De
andere sporen omvatten een greppel, een paalspoor, plantkuilen en verstoringen. Deze sporen
dateren uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan het gebruik van het terrein als
woonerf enerzijds en als weiland anderzijds. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
oudere sporen. Al deze elementen geven geen aanleiding tot verder onderzoek. Het potentieel op
kennisvermeerdering is daarvoor te beperkt. Daarom worden in het kader van de geplande werken
op het terrein 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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