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1 Administratieve gegevens
Algemeen
Naam site

Lochristi Bosdam 36

Ligging

Bosdam 36, 9080 Lochristi, provincie Oost-Vlaanderen

Kadaster

Lochristi, Afdeling 2 Zaffelare, Sectie D, Percelen 144G, 126A, 146E,
144H, deel van 145F en deel van 125A

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2020-0249

Reeds uitgevoerd vooronderzoek

Bureauonderzoek (2020A460)

Bewaarplaats archief

N.v.t.

Actoren
Auteur

Emmy Van Laere

Betrokken actoren

/

Betrokken derden

/

Oppervlakte plangebied

34369 m²

Kartering gewestplan

Woongebied
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Plangebied
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2 Gemotiveerd advies
2.1 Impactbepaling
De geplande werken omvatten de afbraak van de aanwezige serres en het ruimen van een
containerveld. Verder worden ook twee poelen opgevuld. Hierdoor is er geen gevolg voor het
eventuele aanwezig archeologisch erfgoed. De afbraakwerken bevinden zich binnen het gabarit van
de bestaande structuren van de serres en voor de containervelden wordt de gronddoek verwijderd en
de bestaande goten afgebroken.

2.2 Bepalingen van de maatregelen
2.2.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek
Aangezien de geplande werken enkel de sloop en het opvullen van de poelen omvatten is er geen
potentieel op kennisvermeerdering, daar er geen impact is op de bodem.

2.2.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek
Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek1 kon er tijdens de bureaustudie
onvoldoende informatie verkregen worden over de aan- of afwezigheid van een archeologische site.
Het kennispotentieel kon echter wel voldoende bepaald worden. Verder vooronderzoek is niet
aangewezen aangezien de geplande werken zich beperken tot de bovengrondse sloop en het opvullen
van twee poelen. Hierbij dient benadrukt te worden dat de geplande werken zich moeten beperken
binnen het gabarit van de bestaande structuren.
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Door deze voorwaarde wordt het onderzoek als volledig gezien.
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