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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.

Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Potentieel en waardering kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van
Infrabel een archeologienota opgemaakt. In het plangebied Kruisstraat te Duffel wordt de aanleg van
een nieuwe weg gepland en de vernieuwing van bestaande riolering. Het betreft een terrein dat tot
op heden reeds ingericht was als bestrating.
Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem die uitgevoerd moesten worden om
voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te komen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch erfgoed konden uitgevoerd worden. Er konden geen directe aanwijzingen gevonden
worden die de aanwezigheid van een archeologische site zouden staven. Daarnaast is de
archeologische waardering van het plangebied eerder laag. Gezien de beperkte oppervlakte van de
ingreep in de bodem en geroerde toestand van het terrein, was het uitvoeren van een
bureauonderzoek voldoende om tot een uitspraak te komen.
Gelet op de aanwezige verstoorde grond (bestaande moderne wegenis en riolering) is de
kennisvermeerdering van een eventueel onderzoek met ingreep in de bodem beperkt en op zijn best
zeer fragmentarisch. Er is op basis van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem geen
archeologische site vastgesteld in het onderzoeksgebied.

Volledigheid van het vooronderzoek
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om
het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen.
De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.
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Gezien het negatieve advies inzake verder onderzoek worden geen verdere maatregelen voorgesteld.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.

3

