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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Het bureauonderzoek betreft de eerste fase van de
ontwikkeling van een projectgebied waarbij verschillende bouwblokken met parking en
wegen aangelegd zullen worden. In deze eerste fase wordt het eerste van de
gebouwblokken gebouwd. Hierlangs zal een circulatieweg in asfalt met flankerende
parkeerplaatsen in grasdallen aangelegd worden. De zone waar het gebouwblok
geplaatst wordt, zal voor de bouw eerst opgehoogd worden met 1 tot 1,5m. Alvorens
opgehoogd wordt, zal de bovenste 20cm van de bodem verwijderd worden. Uitgevoerde
controleboringen wijzen erop dat dit geen invloed op het bodemarchief met zich zal
meebrengen aangezien er voldoende buffer (gemiddeld 40cm) is ten opzichte van het
archeologisch niveau. Door de ophoging van deze zone kan een mogelijk aanwezige
archeologische site enkel verstoord worden door het inboren van de funderingspalen en
door het plaatsen van het bufferbekken, de septische putten en de liftputten. Aangezien
het funderingspalen betreft met een diameter van 41cm in een raster van 8 bij 8m, zal
deze verstoring enigszins beperkt blijven. Aan de achterzijde van blok A wordt een
bekken van 10m x 25m en 2m diep aangelegd; dit betekent een verstoring van 250m²,
echter het bovenste niveau van de uitgraving bevindt zich ook in de ophoging. Hetzelfde
geldt voor de septische putten en de liftputten, die een beperkte oppervlakte van
bodemingreep met zich meebrengen. De fundering van de toegangsweg zal tot 60cm
diep gegraven worden. Aangezien ook de weg opgehoogd wordt, zal dit enkel een
vernieling van het bodemarchief betekenen voor het niet op te hogen westelijk deel van
het plangebied, een strook van ca. 120m.
Belangrijk is dat voor de op te hogen zone het afgraven van de bovenste 20cm van de
bodem effectief beperkt blijft tot deze diepte. Indien dieper afgegraven wordt, kan het
archeologisch bodemarchief namelijk wel bedreigd worden. Daarom is het aangewezen
dat een werfcontrole voorzien wordt, wanneer deze zone afgegraven wordt. Indien
archeologische sporen toch bloot komen te liggen tijdens de afgraving, kunnen deze dan
eveneens geregistreerd worden. Daarnaast moet ook werfverkeer op deze zone
uitgesloten worden, totdat er opgehoogd is.
Op basis van de beperkte verstoring van het projectgebied en de lage archeologische
verwachting 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. De eventueel aanwezige archeologische sporen
zullen voor het grootste deel in situ bewaard blijven. Er dient dus geen programma van
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maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel moet een
werfcontrole voorzien worden voor het afgraven van de op te hogen zone en moet
werfverkeer uitgesloten worden van deze zone totdat deze opgehoogd is. Daarnaast
wordt nog gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologische
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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