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GEMOTIVEERD ADVIES

Ten gevolge van de bekrachtigde archeologienota1 is op 11 augustus 2020 een landschappelijk
bodemonderzoek (projectcode 2020G284) uitgevoerd. Op basis van de resultaten werd de kans op
het aantreffen van een steentijd – artefactensite laag ingeschat maar de aanwezigheid van een
sporensite werd niet uitgesloten. Afgaande op de resultaten van het landschappelijk
bodemonderzoek werd het archeologisch niveau verwacht op ca. 40 cm. onder het maaiveld.
Op 6 april 2021 is vervolgens een proefsleuvenonderzoek (projectcode 2021C286) uitgevoerd. Het
proefsleuvenonderzoek toonde echter aan dat het oorspronkelijke maaiveld in de 2de helft van de
20ste eeuw sterk opgehoogd werd. Onder deze ophoging werden slecht gedraineerde bodems
aangetroffen. Aanvullend op de bodemkundige observaties bevestigt de aanwezigheid van een reeks
ontwateringsgreppels in proefsleuf WP2 dat het projectgebied ter hoogte van een oorspronkelijk
moerassig, slecht gedraineerd rabattenbos ligt.
Omwille van de aard van de aangetroffen sporen, het gebrek aan archeologische vondsten en de
ongunstige bodemgesteldheid wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen ter hoogte van het
projectgebied. De archeologische verwachting naar steentijd – artefactensites en sporensites is
bijgevolg zeer laag. Bijgevolg wordt geadviseerd om het hele projectgebied zoals omschreven in de
archeologienota vrij te geven.
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