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2. Programma van Maatregelen voor vrijgave
2.1.

Gemotiveerd Advies
2.1.1.

Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Voor onderhavig onderzoeksgebied is aanvankelijk een archeologisch bureauonderzoek
opgesteld.

Voor het leidingtracé, de fietspaden en aangrenzende grachten is binnen het
trajectopstel van de specifieke archeologienota het inzetten van landschappelijke boringen,
landschappelijke profielputten, een oppervlaktekartering, een geofysisch onderzoek,
verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek,
archeologische proefputten gericht op Steentijdsites, archeologische proefputten gericht op
sites met een complexe verticale stratigrafie en proefsleuven weinig geschikte, niet optimale
en/of onstrategische onderzoeksmethodes om diverse redenen op basis van het
bureauonderzoek.
Op basis van de resultaten van onderhavig bureauonderzoek waren er voldoende gegevens
voorhanden om de afwezigheid van archeologische resten, de slechte gaafheid en
conservering en/of het lage tot zeer nihilistische potentieel voor archeologische
kennisvermeerdering hiervan te staven. Om die reden werd geen verder archeologisch
(vervolg)onderzoek geadviseerd.
Op basis van de resultaten van onderhavig bureauonderzoek waren er onvoldoende
gegevens voorhanden om de afwezigheid van archeologische resten, de slechte gaafheid en
conservering en/of het lage tot zeer nihilistische potentieel voor archeologische
kennisvermeerdering hiervan te staven. Om die reden werd verder archeologisch
(vervolg)onderzoek geadviseerd.

Voor het bufferbekken is binnen het trajectopstel van de specifieke archeologienota het
inzetten van landschappelijke profielputten, een oppervlaktekartering, een geofysisch
onderzoek,

verkennend

archeologisch

booronderzoek,

waarderend

archeologisch

booronderzoek, archeologische proefputten gericht op Steentijdsites, archeologische
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proefputten gericht op sites met een complexe verticale stratigrafie en proefsleuven
(voorlopig) weinig geschikte, niet optimale en/of onstrategische onderzoeksmethodes om
diverse redenen op basis van het bureauonderzoek.
Naar aanleiding van de gespecifieerde archeologische verwachting, in functie van de aard
der werken namelijk de grootschaligheid én de bodemkundige situatie werd in eerste
instantie een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van onderhavig bureauonderzoek én het landschappelijk
booronderzoek waren er voldoende gegevens voorhanden om de afwezigheid van
archeologische resten, de slechte gaafheid en conservering en/of het lage tot zeer
nihilistische potentieel voor archeologische kennisvermeerdering hiervan te staven. Om die
reden werd evenzeer geen verder archeologisch (vervolg)onderzoek geadviseerd.

Op basis van het bureauonderzoek en het landschappelijke booronderzoek werd daarom
geoordeeld dat alle wenselijke én te nemen stappen betreffende archeologische
vooronderzoek uitgevoerd werden voor het verharde leidingtracé, de fietspaden met
aangrenzende grachten als het bufferbekken.

2.1.2.

Aanwezigheid van een archeologische site

Momenteel is er voornamelijk enkel een verwachting opgesteld, de aanwezigheid van
archeologische resten kon nog niet achterhaald worden. Verder onderzoek is noodzakelijk
om te bepalen of een archeologische site aanwezig is.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek geldt voor vuursteenvindplaatsen van
jager-verzamelaars zonaal een hoge trefkans in het plangebied. Voor de rest van het
plangebied geldt een lage archeologische verwachting voor kampementen van jagerverzamelaars.
Voor nederzettingen en/of sporen van begravingen vanaf het Neolithicum/Bronstijd tot
en met het laatste kwart van de 18e eeuw geldt maximaal een middelhoge maar eerder een
lage trefkans.
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Tevens geldt er voor gans het plangebied een lage archeologische verwachting betreffende
natte contexten (beekdalarcheologie) en sporen van bewoning vanaf het midden van de 18e
eeuw.

2.1.3.

Waardering van de archeologische site

Ondanks dat er een verwachting is opgesteld, kan er momenteel niet met zekerheid gesteld
worden dat er een vindplaats aanwezig is. Er kan bijgevolg geen (verdere) waardering plaats
vinden.
Indien archeologische resten toch effectief aanwezig zouden zijn, wordt het
“waarderingsaspect” betreffende de gaafheid en conservering als volgt ingeschat:

Indien men onder extremis toch nog bewaarde archeologische resten zou aantreffen ter
hoogte van het leidingtracé en/of de fietspaden met aangrenzende grachten, zal het
bijzonder moeilijk zijn om de context, de aard, de datering én de onderlinge correlatie van
de vastgestelde fenomenen te achterhalen. Het potentieel tot kennisvermeerdering zal
hierbij dan ook zeer klein zijn en zelfs nihil.
De gaafheid en conservering is echter matig tot goed ter hoogte van het bufferbekken op
basis van het landschappelijk booronderzoek.

2.1.4.

Impactbepaling

Fluvius cvba wil weldra starten met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onder de
huidige wegenis.
Vandaag de dag liggen er reeds rioleringen. De bestaande riolering en diens werksleuf ligt
hierbij in de buurt van de nieuwe leiding en heeft hierbij alles al grotendeels verstoord. Dit
kan en betekent wellicht dat geen tot weinig archeologisch erfgoed bewaard is gebleven.
De toekomstige leidingen situeren zich hierbij op dieptes liggen tussen de 1,2 à 3,50 m.
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In het verleden is de verstoring bijgevolg beperkt gebleven tot circa 50 à 70 cm beneden
maaiveld in het kader van de wegeniswerken.
De (her)aanleg van de huisaansluitingen zullen slechts plaatsvinden op dieptes van 0,60 à
1,40 m onder het bestaande maaiveld.
De concrete impact blijft tot op heden onbekend. Ofwel zal deze weinig tot geen impact
vertonen op het eventuele aanwezige archeologische bodemarchief. Dit omwille dat het
bodemarchief reeds is verstoord geraakt door de eerdere nutsleidingen en wegeniswerken.
Echter de impact zal hierbij 1,50 à 4,00 m breed zijn en hierbij zeer lineair van aard. Men
kan argumenteren dat hier eerder sprake is van een eerder geringe impact.
De latere wegeniswerken zullen hierbij geen nieuwe impact veroorzaken. Daar deze
werkzaamheden zich beperken qua diepte tot de reeds aanwezige verharding. Met andere
woorden deze specifieke werken zullen geen impact vertonen op het eventuele aanwezige
archeologische bodemarchief.
Specifiek voor het bufferbekken wordt maximaal 1,20 m ten aanzien van het bestaande
maaiveld ontgraven over een oppervlakte van 1 400 m². De geplande ontgravingen voor het
bufferbekken kunnen hierbij een verstorende impact vertonen op het eventuele aanwezige
archeologisch bodemarchief. Echter er is hier sprake van een lage verwachting voor jagerverzamelaars, landbouwers en natte contexten.
Het bureauonderzoek en het landschappelijk booronderzoek hebben aangetoond dat er
sprake is van zeer lage archeologische verwachtingen qua trefkans en/of gaafheid
Er worden dan ook wellicht geen eventuele aanwezige sites van jagers-verzamelaars,
landbouwers of natte contexten (grootschalig) bedreigd in het kader van onderhavige
stedenbouwkundige aanvraag.

2.1.5.

Bepaling van maatregelen

Op basis van de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek en het landschappelijk
booropnderzoek wordt gezien bovenstaande archeologische verwachtingen en/of het
nihilistische potentieel voor archeologische kennisvermeerdering afgezien van verder
prospectief archeologisch onderzoek.
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Met andere woorden er wordt geen verder archeologisch (vervolg)onderzoek nog
noodzakelijk geacht in het kader van onderhavige werken.
Het Programma van Maatregelen betreft dus een vrijgave voor verder archeologisch
onderzoek.
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