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gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van het vooronderzoek. In het plangebied zullen
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden. Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd
om een inschatting te maken van de archeologische potentie en kenniswinst.
Binnen het plangebied zal een riolering worden aangelegd waarbij de loop van de Broekbeek wordt
gevolgd. Bij deze ingreep zal de bodem worden verstoord. Uit historische kaarten blijkt dat de bodem
in het plangebied met zekerheid vanaf de 18de eeuw niet verstoord is geweest. Het dorp Wever,
waarnaast het plangebied gelegen is, bestond in de 18de eeuw slechts uit een aantal huizen die zich met
name langs de weg concentreerden. Aannemelijk is dat deze situatie sinds het ontstaan van het dorp
vrijwel ongewijzigd is gebleven. De Broekbeek, waarlangs het plangebied gelegen is, bevindt zich
grotendeels op enige afstand van de wegen en bebouwing. Dit betekent dat de bodem binnen het
plangebied waarschijnlijk niet is verstoord.. In de ruimere omgeving van de geplande werkzaamheden
zijn sporen uit met name de prehistorie en Romeinse Tijd aangetroffen. Het plangebied bevindt zich
volledig in het dal van de Broekbeek. Hierin zijn voornamelijk zeer natte leembodems ontstaan. In
beekdalen bestaat de mogelijkheid van de aanwezigheid van speciale deposities of van structuren zoals
bruggen. De kans dat zulke fenomenen aangetroffen worden is echter bijzonder klein. De potentie op
kennisvermeerdering is dus eerder laag te noemen. Een verder onderzoek in de vorm van een
landschappelijk booronderzoek zal enkel maar bevestiging dat het plangebied gelegen is in zeer natte
bodems. Bijgevolg wordt gesteld dat een vervolgonderzoek niet nodig is.
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