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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 maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied een matige tot hoge archeologische waarde
heeft. Gezien de landschappelijke en geomorfologische situatie, de archeologische context en de
historische data kunnen sporen verwacht worden uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode en
middeleeuwen tot nieuwe tijd. Op basis van dit onderzoek bleek echter dat niet alle onderdelen van
het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, die noodzakelijk zijn om met voldoende zekerheid
een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed op het terrein,
aanwezig waren. Niet alle vooropgestelde onderzoeksvragen, die bij archeologisch vooronderzoek
relevant zijn, konden bijgevolg beantwoord worden (zie verslag van resultaten 1.4 Besluit).
Aangezien het bureauonderzoek reeds had aangetoond dat de kans op de aanwezigheid van een
steentijdvindplaats eerder laag, was een verkennend en waarderend boononderzoek niet nodig;
Om de intactheid van de bodem te verifiëren als ook de ontbrekende informatie over de aard van de
mogelijke archeologische sporen, de dichtheid, de bewaring en de spreiding ervan te bepalen, werd
een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven geadviseerd.
De proefsleuven hebben aangetoond dat grote delen van het terrein zijn verstoord door toedoen van
eerdere bebouwing (noordelijke deel van het plangebied) en door vergravingen (op het zuidelijke deel
van het plangebied). De proefsleuven hebben bijgevolg de matige tot hoge verwachting ontkracht.
Gezien deze resultaten wordt geen verder onderzoek geadviseerd. De aangetroffen sporen en de
bodemopbouw wijzen op een geïndustrialiseerd gebied waarbij het merendeel van de archeologische
sporen zijn vernietigd.
Om bovengenoemde redenen wordt bijgevolg geen vervolgonderzoek geadviseerd en geen verder
Programma van Maatregelen opgesteld.
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.
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