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Gemotiveerd advies
Er werd een landschappelijk booronderzoek (projectcode: 2021C411) en een proefsleuvenonderzoek
(projectcode: 2021D172) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek
meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.
De resultaten van het bureauonderzoek wezen uit dat het onderzoeksgebied archeologisch
potentieel kent. Het terrein is namelijk gelegen op de zuidelijke helling van een rug in de buurt van
waterlopen. Hoewel er in de nabije omgeving nog geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd, zijn er
archeologische resten in de ruimere omgeving teruggevonden die dateren van de metaaltijden tot de
nieuwste tijd. Het terrein lijkt minstens vanaf de 18de eeuw in gebruik te zijn geweest als akkerland
en/of grasland. Op basis daarvan wordt er een goed bewaard bodemarchief verwacht.
Daarop werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd wat aantoont dat er een beperkte
variatie in de bodemopbouw aanwezig is. Zo werd er over het hele terrein een A-C profiel
vastgesteld. Het potentieel op een steentijd artefactensite is dan ook gering. Wel kunnen er nog
relevante archeologische sporen uit latere periodes aanwezig zijn. Om dit te onderzoeken is een
proefsleuvenonderzoek aangewezen.
Tot slot werd nog een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om na te gaan of op het terrein relevante
archeologische sporen aanwezig zijn. Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein
voornamelijk archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd, met de nadruk
op de nieuwste tijd. Ze zijn voornamelijk te relateren aan landindeling. Het terrein is voldoende
onderzocht. Het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder onderzoek wordt daarom
niet nuttig geacht. Het uitgevoerde archeologische vooronderzoek kon voldoende aantonen dat er
geen relevante archeologische vindplaats aanwezig is op het terrein. 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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