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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal een riolering en een nieuwe wegenis aangelegd
worden.
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de kans klein is dat op het terrein aan de Putsebaan en
Oude Putsebaan in Keerbergen archeologische waarden aangetroffen zullen worden. Op basis van de
beschikbare gegevens van het bestudeerde kaartmateriaal en de historische en archeologische
gegevens uit de directe en ruimere omgeving van het plangebied kan niet met zekerheid gezegd
worden of er archeologische waarden binnen de contouren van het onderzoeksgebied aanwezig zijn.
In de directe tot zeer ruime omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische en historische
waarden gekend. Hoewel de afwezigheid van archeologische waarden in de omgeving van het
plangebied het gevolg kan zijn van de stand van onderzoek in het gebied, zijn uit het bureauonderzoek
enkele argumenten naar voren gekomen die en lage verwachting voor het terrein legitimeren.
Binnen het volledige plangebied van ca. 25.000 m² wordt het grootste deel van de bodem geroerd
door de geplande ingrepen. Deze ingrepen bestaan uit de aanleg van riolering met een
ingravingsdiepte tussen 1,5 en 3,75 m. Hier bovenop wordt een nieuwe wegenis gerealiseerd. Het is
echter aannemelijk dat gedurende de eeuwen, en voornamelijk in de 20ste en 21ste eeuw, het
projectgebied veelvuldig werkzaamheden voor de heraanleg van de wegenis met eventuele
nutsvoorzieningen heeft ondergaan.
In het verslag van resultaten van de archeologienota werd het plangebied grondig onderzocht. Na het
verzamelen en vergelijken van de nodige informatie kon worden geconcludeerd dat het aantreffen van
enige intacte en behoudenswaardige archeologische waarden of een archeologische site binnen de
onderzoekslocatie minimaal lijkt. Dit door de eeuwenlange ingebruikname van wegenis met,
vermoedelijk, verscheidene verbouwingsfasen. Tevens betreft het een smal, langgerekt projectgebied
waardoor op zijn best een zeer diffuus beeld van eventuele archeologische waarden wordt bekomen.
Enige complexwaarde ontbreekt in dat geval. Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in
de bodem die uitgevoerd moesten worden om voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te
komen over de eventuele verstoring van al dan niet aanwezig archeologisch erfgoed konden
uitgevoerd worden.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om
het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen.
De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

Niet van toepassing.

BAAC Vlaanderen

2 Programma van maatregelen

2

