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1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te Liedekerke Houtmarktstraat 71
(provincie Vlaams-Brabant), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m² of meer
bedraagt en de geplande bodemingrepen minstens 1000m² beslaan, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te
worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De archeologienota1 bestond enkel uit een
bureauonderzoek. In het programma van maatregelen was opgenomen dat landschappelijke boringen,
en indien nodig verkennende en waarderende boringen, en een proefsleuvenonderzoek dienden
uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend
archeoloog, worden de resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven.
In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. Dit onderzoek werd
uitgevoerd op woensdag 19 augustus 2020. In totaal werden 7 boringen geplaatst waarbij algemeen
een A(p) – C horizontensequentie werd vastgesteld. Enkele boorkolommen vertoonden een verstoord
bodemprofiel. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor een in situ bewaarde steentijdsite. Er
werd dan ook geen verder booronderzoek uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek diende wel te
worden uitgevoerd en vond plaats op maandag 7 september 2020. Het sleuvenplan zoals opgenomen
in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 3 parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven.
Het vooropgestelde sleuvenplan kon grotendeels gevolgd worden. Voor de uitgraving werd gebruik
gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd
om de daadwerkelijke afwezigheid van sporen te controleren. De grond werd gescheiden afgegraven
en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de sleuven werden deze gedicht.
De zone van de geplande werken is ca. 4085m² groot. Hiervan werd ca. 505,2m² (12,4%) onderzocht
door middel van proefsleuven, en 29,1m² (0,7%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde
dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10%
sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee behaald (13,1%). Er kon aldus
een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel van het terrein dat in dit
geval duidelijk negatief bleek te zijn.
Op de oudste raadpleegbare historische kaart, de Ferrariskaart uit 1777, wordt het plangebied net ten
zuidwesten van de kern van Liedekerke weergegeven. Het terrein is op dat moment onbebouwd en in
gebruik als weiland en (moes)tuingrond. De Houtmarktstraat kan reeds onderscheiden woorden. Ook
op de 19de-eeuwse kaarten wordt geen bebouwing aangegeven binnen de grenzen van het plangebied.
De topografische kaart van 1939 toont voor het eerst het voormalige bijgebouw in het zuidoosten van
het terrein. Vanaf 1969 kan de vijver in het noorden van het plangebied worden onderscheiden. Verder
bleef het terrein tot op heden onbebouwd. Archeologisch gezien zijn er in de omgeving van het
plangebied tot op vandaag slechts enkele archeologische waarden gekend. Deze dateren vanaf de
steentijd, doorheen de Romeinse periode en de middeleeuwen tot in de nieuwe tijd en tonen aan dat
het gebied rond het plangebied reeds lang bezocht werd.
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Het proefsleuvenonderzoek toonde echter aan dat er binnen de grenzen van het plangebied geen
relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Een groot deel van het terrein was reeds onderhevig
aan verstorende activiteiten van recente datum. Er werden slechts enkele recente kuilen, waarin een
zeer grote hoeveelheid verbrande kroonkurken gedumpt waren, aangetroffen.
Gezien het grootste deel van het plangebied in zeer sterke mate onderhevig was aan recente
grondverstoringen er bovendien geen relevante archeologische sporen werden aangetroffen
gedurende het proefsleuvenonderzoek wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd
binnen de grenzen van het plangebied.

