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1 Gemotiveerd advies
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de
aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd
advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.
Op basis van de historische en cartografische gegevens werd vastgesteld dat een vrij hoge
verwachting bestaat voor het aantreffen van archeologische sites binnen het projectgebied. er zijn
aanwijzingen voor menselijke activiteit in de steentijd en in de middeleeuwen, en voor menselijke
bewoning in de Romeinse tijd. Ook beide Wereldoorlogen hebben een belangrijke impact gehad op
de omgeving.
Het noordelijke en zuidelijke gedeelte van het projectgebied is volgens historisch kaartmateriaal
steeds in gebruik geweest als akker- en weideland en/of bosgrond (en dit tot de 19de-20ste eeuw) en
wordt gekenmerkt door een lage densiteit aan bewoning. De noordelijk gelegen terreinen worden
echter sinds het midden van de 19de en het begin van de 20ste eeuw geëxploiteerd als zone voor
industrie, onder andere met de aanleg van teerbekkens. Het zuidelijk gelegen terrein wordt
gekenmerkt door het rechttrekken van de bocht in de Sassevaart en door heel wat grondverzet
doorheen de jaren, waardoor het grootste deel van de aldaar gelegen stuifzandduinen zijn
weggegraven. De Puinenstraat bevindt zich in de dorpskern van Rieme, waardoor hier al vanaf het
einde van de 13de eeuw sprake is van bewoning. Deze bewoning (inclusief een bunkertje van de
Hollandstellung) werden echter recent afgebroken. In de plaats kwam een bufferbekken.
De geplande ingrepen echter, zullen van die aard zijn dat enige vorm van vervolgonderzoek geen
hoog kennisvermeerderingspotentieel met zich kan meebrengen. De reden hiervoor ligt in de aard
van de werken. Deze zullen in het noordelijk deel van het projectgebied plaatsvinden binnen het
gabarit van een bestaande lijninfrastructuur waarbij de aangevraagde werken de begrenzing van de
oorspronkelijke aanleg niet overschrijden, noch een bijkomende verstoring van de bodem
veroorzaken, zowel in diepte als in oppervlak. Het bureauonderzoek toonde aan dat de zones ter
hoogte van de Puinenstraat en de Riemekaai gekenmerkt worden door reeds zwaar verstoorde
bodems, waardoor het kennisvermeerderingspotentieel van een eventueel vervolgonderzoek quasi
onbestaande is.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
kennisvermeerderingspotentieel ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch onderzoek.
Volgens §5.2 van de Code van de Goede Praktijk is verder onderzoek dan ook niet aangewezen. Er
worden dan ook -conform de Code van de Goede Praktijk- geen verdere maatregelen inzake
archeologisch onderzoek voorgesteld.
Dit advies ontslaat noch de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.

