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Gemotiveerd advies
Het proefsleuvenonderzoek (projectcode 2021A160) heeft de informatie uit de reeds uitgevoerde
stappen in het vooronderzoek kunnen aanvullen en bijstellen. Het is duidelijk dat in de te
onderzoeken zone enkel archeologische sporen aanwezig zijn die ten vroegste van de late
middeleeuwen dateren. Ze zijn voornamelijk te interpreteren als resten van zandwinning,
landindeling, de industriële activiteiten die plaatsvonden ter hoogte van het onderzoeksgebied en de
crash van een Britse jager in 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek doen besluiten dat op het terrein geen waardevolle
archeologische vindplaats aanwezig is die verder dient onderzocht te worden. De extractiekuilen
verschaffen gegevens over de economische activiteiten die plaatsvonden ter hoogte van het
onderzoeksgebied vanaf de late middeleeuwen of nieuwe tijd tot in de nieuwste tijd. De vondsten
aanwezig in deze extractiekuilen kunnen gegevens opleveren over de materiële cultuur in de periode
waarin ze gegraven zijn. Deze materiële cultuur kan echter niet verbonden worden aan een
specifieke aard van huishoudens en betreft mogelijk gemengd materiaal. De archeologische waarde
van de crash site is laag, aangezien de restanten ervan na de Tweede Wereldoorlog duidelijk
verplaatst zijn.
De aangetroffen sporen werden voldoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde vooronderzoek,
zodat behoud in situ of vervolgonderzoek niet nodig geacht worden. Gezien de aard van de
aangetroffen resten is de verwachting dat bijkomend archeologisch onderzoek onvoldoende
potentieel op kennisvermeerdering inhoudt om de kosten van bijkomend archeologisch onderzoek te
rechtvaardigen. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht in
het kader van de geplande werken.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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