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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de
relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.
Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat de site zich bevindt in een
zone met een zekere verwachting voor archeologische sporen daterend vanaf de
Romeinse periode tot de nieuwe tijden, hoewel op basis van enkel het bureauonderzoek
niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat er effectief een archeologische site
aanwezig is en wat de karakteristieken daarvan zijn. In de zuidwestelijke hoek van het
terrein zijn 6 controleboringen geplaatst. Hierbij werd duidelijk dat het archeologisch
bodemarchief zich op een diepte van circa 1,2m onder het maaiveld bevindt, onder een
bruine laag die zeer veel puinbrokken bevat.
Na de studie van de geplande werkzaamheden werd echter duidelijk dat deze
nauwelijks zullen ingrijpen in het bodemarchief. De fabriekspanden op het terrein zullen
gerenoveerd en verbouwd worden. Hiervoor zal binnenin het pand een nieuwe
fundering geplaatst worden in de vorm van paalfunderingen. Deze worden op dezelfde
diepte geplaatst als de bestaande funderingen. Deze paalfunderingen zullen voor
minieme verstoringen zorgen in het bodemarchief. Daarnaast zal er nog een parking
aangelegd worden waarvoor 60cm diep wordt afgegraven. Langs het gebouw wordt een
betonnen buis van 1m diameter geplaatst en ten zuiden van het gebouw zal nog een
infiltratie/bufferbekken aangelegd worden. Hiervoor zal de uitgraving 80cm bedragen.
In het geval van de parking en het infiltratiebekken kunnen mogelijk aanwezige
archeologische resten in situ behouden blijven. De uitgraving voor de betonbuis is van
zulke kleine omvang dat onderzoek daarvan niet zullen leiden tot enige
kennisvermeerding.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch
onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de
bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel
moment resulteren in een kennisvermeerdering, bovendien bevindt het archeologisch
niveau zich aanzienlijk dieper dan de geplande verstoringsdiepte. Gezien de diepte van
het archeologische vlak dienen geen maatregelen genomen bij de graafwerkzaamheden
tijdens de aanleg van de parking en het infiltratiebekken. Het archeologisch vlak bevindt
zich diep genoeg en is daardoor voldoende beschermd. Er is geen nood aan een
bijkomende buffer tussen de afgegraven diepte max. 80cm en het archeologisch niveau
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dat zich op -120cm diep bevindt. Er is geen risico dat zware machinerie die over het
afgegraven deel rijdt een verstoring van het archeologisch niveau, dat 40 tot 60cm
dieper ligt dan de uitgraving, zal veroorzaken. Ook bij de interne verbouwingen in de
bestaande gebouwen dienen geen maatregelen worden genomen wat betreft
archeologie.
Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek
opgesteld te worden.

