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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.
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal een folieserre gebouwd worden en een trayveld
aangelegd worden.
In de directe tot zeer ruime omgeving van het plangebied zijn slechts enkele archeologische waarden
gekend. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit kaartstudie of historisch onderzoek. Op basis van de
beschikbare gegevens van het bestudeerde kaartmateriaal en de historische en archeologische
gegevens uit de directe en ruimere omgeving van het plangebied kan niet met zekerheid gezegd
worden wat de aard en gaafheid van de eventueel aanwezige waarden binnen de contouren van het
onderzoeksgebied zal zijn. Het plangebied en zijn ruime omgeving staat op historische kaarten
afgebeeld als heidegebied, akkerland en moerassige zones. Omwille van de landschappelijke ligging
en de bodemkundige gegevens van het plangebied is het archeologisch potentieel op sporen en
artefacten uit alle archeologische periodes echter wel hoog. Het bureauonderzoek heeft echter
aangetoond dat de kans klein is dat archeologische waarden aangetroffen zullen worden binnen de
grootte van de geplande ingrepen.
Binnen het volledige plangebied van ca. 32.850 m², wordt slechts een zeer klein deel van de bodem
geroerd door de geplande ingrepen. Deze ingrepen zijn kleinschalig en voor het merendeel ook zeer
ondiep en bestaan uit de aanleg van paalgaten (60 cm diameter en 80 cm diepte), die verspreid
liggen, paden (2m tot 4m breed en ca. 17 cm diep) en afvoerleidingen (op ca. 40 cm diepte). Het
overgrote deel van het plangebied blijft in zijn huidige toestand bewaard.
In het verslag van resultaten van de archeologienota werd het plangebied grondig onder de loep
genomen. Na het verzamelen en vergelijken van de nodige informatie kon worden geconcludeerd
dat het aantreffen van enige archeologische waarden of een archeologische site binnen de ingrepen
die men plant op de onderzoekslocatie uitgesloten lijkt. Dit door de beperkte mate van de geplande
ingreep en hierdoor dan ook de beperktheid tot zelfs afwezigheid van enig potentieel op relevante
kennisvermeerdering. Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem die
uitgevoerd moesten worden om voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te komen over
de aan- of afwezigheid en waarde van eventueel archeologisch erfgoed konden uitgevoerd worden.
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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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