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1 ASSESSMENT VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
1.1

BESLUIT
Er werden drie sleuven aangelegd parallel met de Terhulpensesteenweg en in de lengte van het
onderzoeksgebied De sleuven werden aangelegd conform het programma van maatregelen, er
waren geen afwijkingen. Het onderzoeksgebied is ca. 5.37m², waarvan de sleufoppervlakte ca. 728m²
bedraagt (11,5%).
Er werd één antropogeen spoor aangetroffen dat in west-oostelijke richting doorliep over de drie
werkputten. Na de aanleg van een kijkvenster en het starten van een coupe werd vastgesteld dat het
hier ging om een recente, asbesthoudende drainagebuis. Het couperen werd om veiligheidsredenen
onmiddellijk gestaakt.
Lichte ploegsporen ter hoogte van werkput 1 en 2 in het westelijk deel van het onderzoeksgebied
bevestigen het gebruik als akkerland.
Er werd er tijdens het proefsleuvenonderzoek voornamelijk een Bt-horizont vastgesteld in het noorden
van de proefsleuven (profiel 1, 2, 4 en 6). In de overige profielen werd een AC-horizont vastgesteld. De
Bw-horizont die op basis van de landschappelijke boringen verwacht werd kon niet vastgesteld worden.
Op basis van de bureaustudie werd het archeologisch potentieel ingeschat al matig, met voornamelijk
kans op sporen uit de middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd. Uit de CAI bleken vier meldingen uit
de periode van de middeleeuwen en nieuwe tijd. De afwezigheid van sporen binnen het studiegebied
kan verklaard worden de relatief lage ligging wat zorgt voor een gevoeligheid van de bodem aan
wareroverlast. Voor bewoning of artisanale activiteiten in het verleden zullen de hoger gelegen gronden
ten oosten en westen van het studiegebied uitgekozen zijn. Het studiegebied lijkt, geheel in lijn met de
cartografiche bronnen vanaf de 18de eeuw, een continu gebruik als akkerland gekend te hebben.
Op basis van de summiere resultaten van de proefsleuven kan er besloten worden dat er geen
potentieel tot kenniswinst meer bestaat. Aangezien de onderzoeksvragen konden beantwoord
worden is het doel van dit onderzoek bereikt. Hierdoor zijn er geen verdere maatregelen vereist
(=vrijgave).

