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1 Gemotiveerd advies – geen vervolg
1.1 Samenvatting van het vooronderzoek
RAAP België voerde een archeologisch vooronderzoek uit in het plangebied Polbroek z/n ten zuiden
van het centrum van Sint-Lievens-Houtem. Dit gebeurde in functie van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
Dit verslag van resultaten is een light versie van een standaard archeologisch vooronderzoek. Normaal
worden zowel gegevens verzameld over de aardkundige, archeologische en historische context van
het plangebied. Echter werden voor deze nota enkel aardkundige gegevens verzameld, omdat de
geplande werken geen bodemingrepen bevatten in de traditionele zin van het woord.
Op tertiair vlak wordt ter hoogte van het plangebied het lid van Merelbeke als onderdeel van de
Formatie van Gentbrugge gekarteerd (MeGe). Quartairgeologisch komen eolische zandige tot siltige
afzettingen voor uit het weichseliaan of hellingsafzettingen uit het Quartair (type 2). Ten slotte komen
bodemkundig matig natte tot matig gleyige leembodems met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur
B-horizont voor (Adc).
Op basis van het onderzoek blijkt dat de geplande ingrepen geen impact zullen hebben op potentieel
archeologische vindplaatsen. Hierdoor werd in het verslag van resultaten enkel aandacht geschonken
aan het aardkundig luik. Er worden geen verdere maatregelen geadviseerd.

1.2 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tijdens het bureauonderzoek zijn enkel landschappelijke gegevens verzameld, omdat de geplande
werkzaamheden geen impact hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. De werken
betreffen alleen het ophogen van twee percelen.

1.3 Impact analyse
Zoals gesteld zal er binnen het projectcontour een nivellering plaatsvinden. De bermen in het
noordoosten en het westen van het plangebied verspreid worden. Gezien het huidige gebruik van de
gronden dienen er geen voorbereidende werken plaats te vinden en de verspieding van de grond zal
gelijkmatig (max. + 45 cm ) gebeuren. De geplande werken zullen met andere woorden geen bedreiging
vormen voor eventuele archeologische resten.
Verder onderzoek wordt daarom niet nuttig geacht.
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2 Programma van maatregelen
Er wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.
Wel blijft de meldingsplicht gelden bij toevalsvondsten (ofwel de vondst van een roerend of onroerend
goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013). Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van
archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.
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