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Gemotiveerd advies
Er werd een landschappelijk bodemonderzoek (projectcode: 2019F154) uitgevoerd, dat aangeeft dat
er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Het eerder uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode 2018H2) toonde aan dat het
onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Deze inschatting is gebaseerd op de gunstige
landschappelijk ligging van het terrein en de vele gekende archeologische waarden in de omgeving.
Er was een concrete verwachting naar archeologische resten uit de steentijd, de metaaltijden, de
Romeinse tijd en de middeleeuwen. Op basis van de gebruiksevolutie van het terrein is het
onduidelijk wat de bewaringstoestand van het bodemarchief is. De maximale zone waar
bodemingrepen gepland worden, bedraagt ca. 1184 m². Daarom was bijkomend archeologisch
vooronderzoek nodig, in de zone waar bodemingrepen gepland worden. Om meer inzicht te krijgen
in de bodemopbouw en de bewaringstoestand van het bodemarchief binnen het onderzoeksgebied
was de eerste stap in het verdere vooronderzoek de uitvoering van een landschappelijk
booronderzoek.
De vastgestelde bodemopbouw en de daaraan gerelateerde relevante archeologische niveaus laten
toe de archeologische verwachtingen voor het terrein bij te stellen van hoog naar laag. De
bodemopbouw gaat er van een strooisellaag meteen over in een (soms geroerde) C-horizont. Het
terrein blijkt in het verleden afgegraven, waardoor geen oudere bodemhorizonten meer bewaard
gebleven zijn. Omdat het archeologisch potentieel van het terrein hierdoor laag blijkt, is het
potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder vooronderzoek eveneens laag. Te laag om
bijkomend vooronderzoek kosten-baten zinvol te maken. 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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