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GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het bureauonderzoek (projectcode 2017L232) kon niet aangetoond worden of een
archeologische site aanwezig is of niet.
Op 21 juni 2019 werd een proefsleuvenonderzoek (projectcode 2019E280) uitgevoerd. In totaal
werd ca. 131 m² tijdens het vooronderzoek opengelegd door middel van twee werkputten. Dit is
11,09 % van de totale oppervlakte (1185 m2) of 12,87 % van de onderzoekbare ruimte (projectgebied
met uitzondering van de verstoring ter hoogte van de 20ste-eeuwse kelder).
23 spoornummers werden hierbij geregistreerd. Het merendeel van de geregistreerde sporen houdt
wellicht verband met de constructie van de hoeve ten oosten van het onderzoeksgebied en zijn
mogelijk te verklaren als kuilen voor de winning (leem, zand) en productie (kalk) van grondstoffen.
Behalve sporen die in verband staan met de bouw van de oude hoeve, een greppel en enkele
natuurlijke sporen zijn geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.
Omwille van de aard van de aangetroffen sporen, de afwezigheid van structuren, de afwezigheid van
grote vondstcomplexen en de aanwezigheid van een sterk vervuilde zone ten oosten van de
voormalig 20ste-eeuwse bebouwing wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Verder onderzoek
hiervan zou niet leiden tot noemenswaardige kennisvermeerdering.
Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan
ook geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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