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Gemotiveerd advies
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de
relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.
Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat de site zich bevindt in een
zone met zeer lage verwachting voor archeologische sporen. Ondanks het feit dat de site
zich bevindt binnen het prehistorisch sitecomplex van de depressie van de Moervaart,
een afgebakende archeologische zone, zorgt de ligging van het projectgebied in de
laaggelegen en natte omgeving van de Moervaartdepressie ervoor dat de verwachting
om archeologische sites aan te treffen zeer laag is. Daarenboven bevindt het plangebied
zich in het provinciaal domein Puyenbroeck, de oorspronkelijke topografie van de
terreinen van het domein is reeds sterk gewijzigd. Voor het plangebied kan dit
geïllustreerd worden aan de hand van het DTM en een luchtfoto uit 1971.
De geplande werkzaamheden zijn nog niet eenduidig, daar het een design and build
opdracht betreft. Aangezien het de bouw van een loods betreft, zal de bodemimpact
vermoedelijk eerder beperkt zijn.
Wanneer bovenstaande argumenten meegenomen worden in een kosten-batenanalyse,
kan geconcludeerd worden dat verder archeologisch onderzoek op deze site, zowel in de
vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem als een archeologische
opgraving, niet nodig is. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder
archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke
verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te
melden aan Onroerend Erfgoed1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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