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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.

1.1 Aan- of afwezigheid van een archeologische site
Het is mogelijk dat ter hoogte van het plangebied archeologisch erfgoed aanwezig is in de bodem. Dit
kon niet aangetoond worden aan de hand van het uitgevoerde onderzoek.

1.2 Potentieel op kennisvermeerdering
Omwille van onderstaande redenen is het potentieel op kennisvermeerdering voor het plangebied
Turnhout, Niefhout zeer laag tot onbestaand:
-

Lage archeologische verwachting: op basis van archeologisch onderzoek in de directe
omgeving.

-

De vorm en beperkte oppervlakte (ca. 1.400 m²) van het onderzoeksterrein zelf, ca. 8.000 m²
van het plangebied is immers gelegen binnen GGA.

-

De kans op verstoring door de huidige situatie, de aanwezige riolering, nutsleidingen en
wegkoffer hebben het onderzoeksterrein immers tot zekere diepte reeds verstoord.

1.3 Impactbepaling
Ongeveer 8.000 m² van het plangebied werd na archeologisch onderzoek reeds op de GGA geplaatst,
en dient bijgevolg niet verder onderzocht te worden. Enkel de impact ter hoogte van het huidig
wegtracé dient in rekening gebracht te worden (de onderzoekszone: ca. 1.400 m²). Ter hoogte van de
geplande riolering kan een verstoring tot max. 3,30 m diep verwacht worden. Maar gezien de beperkte
oppervlakte en de beperkte breedte van de onderzoekszone zelf zal verder onderzoek ervan nooit
nuttige kennisvermeerdering opleveren. Bijgevolg luidt het advies dat geen maatregelen getroffen
moeten worden, en wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.

1.1 Volledigheid van het onderzoek

-

Voldoende info aanwezigheid site: nee.

-

Site aanwezig: mogelijk.

-

Voldoende info over kennispotentieel: ja.

-

Potentieel op kennisvermeerdering aanwezig: nee.

Gevolg: einde van het vooronderzoek, resultaat: nota zonder verdere maatregelen.

BAAC Vlaanderen

Bij het opstellen van deze archeologienota met beperkte samenstelling is enkel de bureaustudie
uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kon niet met zekerheid een uitspraak gedaan worden over
de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed. Wel kon bepaald worden dat het kennispotentieel
zeer lag was.

3

Programma van maatregelen

2 Programma van Maatregelen

BAAC Vlaanderen

Niet van toepassing. Het ontbreken van een programma van maatregelen ontslaat de uitvoerder van
de werken echter niet van de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten.
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