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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek – een
bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 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 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Potentieel en waardering kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek
De archeologische verwachting gaf aan dat het onderzoeksterrein een hoog potentieel heeft voor de
aanwezigheid van middeleeuwse nederzettingsresten. Verder archeologisch onderzoek kadert echter
steeds binnen krijtlijnen van de te verwachten schade aan en vernietiging van dit mogelijk erfgoed
tijdens de geplande bodemingrepen.

-

De totale oppervlakte van het onderzoek is met ongeveer 140m² erg beperkt. De bouwplannen
voorzien geen kelder voor de geplande bewoning. Als dusdanig beperken de diepere
bodemingrepen zich tot de funderingsplaat, enkele diepere funderingssleuven en 19
funderingspalen.

-

De archeologische verwachting op het projectgebied is relatief hoog. Het projectgebied
bevindt zich nabij de historische stadskern van Ninove maar volgens de cartografische bronnen
is het onderzoeksgebied echter steeds onbebouwd geweest. Hoewel de kans op
archeologische resten relatief hoog zijn, zal het hier naar alle waarschijnlijkheid
randfenomenen betreffen die plaatsvinden in de periferie van de ontwikkelende abdij en stad.
De onderzoeksresultaten zullen als gevolg hiervan in het beste geval fragmentair en onvolledig
zijn. De complexwaarde van de mogelijk (gedeeltelijk) aanwezige sites binnen het
onderzoeksterrein ligt dus laag. Als gevolg hiervan is het potentieel en de waarde van de
kenniswinst bij verder onderzoek dan ook laag.

-

De verwachting is laag wat betreft archeologische sites die ook binnen een beperkte
oppervlakte een hoge complexwaarde kunnen hebben, zoals vuursteenconcentraties uit de
steentijden en grafvelden.

Bovenstaande argumenten geven aan dat het potentieel op (waardevolle) kenniswinst bij verder
archeologisch (voor-)onderzoek ontbreekt. De financiële en maatschappelijke investeringen die
gepaard gaan met verder archeologisch onderzoek op de projectlocatie staan geenszins in verhouding
tot de beperkte resultaten die dergelijk onderzoek naar verwachting zal opleveren.

Volledigheid van het vooronderzoek
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om
het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen.
De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.
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Het potentieel op kennisvermeerdering bij verder onderzoek wordt door de beperkingen die
voorvloeien uit de specificaties van de geplande ingrepen sterk verminderd. Men kan verwijzen naar
volgende elementen:
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1.2 Aanwezigheid en waardering van één of meerdere archeologische site
De aanwezigheid van een archeologische site
De aanwezigheid van een concrete archeologische site kon aan de hand van het bureauonderzoek niet
bevestigd, noch ontkent worden.
Voor het onderzoeksterrein zelf zijn er geen archeologische gegevens gekend. Men kan echter wel
verwijzen naar de verschillende vondsten in de directe omgeving. De site ligt niet alleen in de
historische stadskern van Ninove maar ook heel dicht bij de abdij die bij Ninove ontstond in de 12 e
eeuw.

De waardering van de archeologische site & potentieel op kennisvermeerdering
Ondanks de situering van de site in de historische stadskern van Ninove tonen historische kaarten aan
dat het projectgebied waarschijnlijk steeds onbebouwd bleef. Waarschijnlijk lag de onderzoekslocatie
net in de periferie van de eigenlijke historische stadskern en de abdij. In deze context, en gezien de
kleine onderzoekbare oppervlakte, moet rekening gehouden worden met een beperkte potentiële
kenniswinst.

1.3 Impactbepaling
Bovenstaand overzicht analyseert de impact van de gekende verstoringen en de geplande
bodemingrepen op het potentieel op kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek. Dit overzicht
geeft aan dat het potentieel op (waardevolle) kenniswinst bij verder archeologisch (voor-) onderzoek
binnen de krijtlijnen van de geplande ingrepen ontbreekt. De investeringen die gepaard gaan met
verder archeologisch onderzoek staan geenszins in verhouding tot de beperkte resultaten die dergelijk
onderzoek naar verwachting zal opleveren.

1.4 Bepaling van de maatregelen

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.
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Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreek bij de uitvoer van verder archeologisch (voor-)
onderzoek. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook - conform de
Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.
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