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Gemotiveerd advies
Er werd een landschappelijk bodemonderzoek (projectcode: 2020C265) en een
proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2020C375) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend
archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Het uitgevoerde bureauonderzoek toonde aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel
kent. Er was een verwachting naar archeologische resten uit de steentijd, de volle middeleeuwen en
de late middeleeuwen. Omwille van de gunstige landschappelijke ligging van het terrein waren
relevante archeologische waarden uit andere periodes echter niet uit te sluiten.
Naar aanleiding daarvan werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Er is sprake van een te
slechte bewaring van de natuurlijke aardkundige eenheden om op het terrein nog een goed
bewaarde steentijd artefactensite te verwachten. De vastgestelde bewaring van de natuurlijke
aardkundige eenheden is aan de andere kant wel voldoende goed om nog relevante archeologische
sporen op het terrein te kunnen aantreffen.
Daarom was ook de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek nodig. Het proefsleuvenonderzoek
toont aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn. De sporen omvatten paalsporen,
een puinkuil, een greppel, verstoringen en natuurlijke sporen. De antropogene sporen zijn te dateren
in de nieuwe tot de nieuwste tijd. De greppel is het restant van landindeling. De overige sporen zijn
het gevolg van recente bodemingrepen op het terrein. De aangetroffen archeologische resten zijn
voldoende onderzocht tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Bijkomend archeologisch
onderzoek op het terrein kent een te beperkt potentieel op kennisvermeerdering om de uitvoering
van verder onderzoek te verantwoorden. 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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