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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Binnen het plangebied aan de Grimminge – Klakvijverstraat te Geraardsbergen wordt een verkaveling
gerealiseerd. Aangezien bij de geplande ingrepen voor de aanleg hiervan potentieel aanwezig
archeologisch erfgoed vernietigd zou worden, werd bij de opstelling van de archeologienota die aan
deze nota vooraf ging verder vooronderzoek geadviseerd. Uit het bureauonderzoek bleek namelijk dat
het terrein vermoedelijk een lage archeologische waarde had gezien het onaantrekkelijk karakter en
ligging.1 Dit werd bepaald op basis van de landschappelijke en geomorfologische situatie, de
archeologische context en de historische data. Het desbetreffende Programma van Maatregel omvatte
een proefsleuvenonderzoek.2
Binnen het kader van deze nota werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. BAAC Vlaanderen bvba
adviseert op basis van de resultaten van dit onderzoek geen verder archeologisch onderzoek. Volgende
zaken zijn hierbij van belang:

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek:
Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat het plangebied reeds verstoord werd door
afgravingen uit het verleden. Verder werden slechts enkele natuurlijke verstoringen aangesneden,
waarbij de afwezigheid van een sporensite kon bevestigd worden.

1.2 Aan of -afwezigheid van een archeologische site:
Er kan besloten worden dat het plangebied in ernstige mate verstoord werd door afgravingen uit het
verleden. Sporen en vondstmateriaal werden niet aangetroffen. Enig potentieel op
kennisvermeerdering bij verder onderzoek binnen de grenzen van het plangebied is dan ook afwezig.
Er kan door middel van verder onderzoek, voor het plangebied, geen relevante kennisvermeerdering
meer verkregen worden. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek worden geen waardevolle
archeologische sites binnen het plangebied meer verwacht.

1.3 Impactbepaling
Aangezien op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek geen waardevolle zones
konden aangeduid worden, zullen de geplande werken bijgevolg geen waardevolle relevante
archeologische resten verstoren.

Gezien de afwezigheid van archeologische indicatoren, kan besloten worden dat het potentieel op
kennisvermeerdering bij verder onderzoek afwezig is. Er kan door middel van verder onderzoek, voor
het plangebied of zijn omgeving, geen relevante kennisvermeerdering meer verkregen worden. Het
advies luidt dan ook dat verder archeologisch onderzoek niet langer nodig is. Dit wordt ook bevestigd
door de beslissingsboom van de Code Goede Praktijk.
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1.4 Potentieel op kennisvermeerdering:
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Niet van toepassing
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