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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Vanaf de 18de eeuw bestond het gebied uit landbouwgronden. In de 19de eeuw werd een kasteel
opgericht dat verschillende wijzigingen kende doorheen de tijd. Het projectgebied bevindt zich op de
overgang van de polders naar de zandstreek en kent hierdoor een gunstige ligging voor menselijke
aanwezigheid. Op basis van het archeologisch vooronderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd werden
geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Ook de metaaldetectie leverde niets op. Aan de
voorzijde van het kasteel wees één spoor op zandwinning, mogelijk al in de Bourgondische periode.
De andere aangetroffen sporen zijn van subrecente origine en kunnen gelinkt worden aan de
ontwikkeling van het 19de-eeuwse kasteeldomein waarbij heel wat verstoringen gebeurden.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-7 VERSLAG VAN RESULTATEN)
Ter hoogte van het projectgebied zullen assistentiewoningen opgericht worden. Het hoofdgebouw
van het kasteel zal gerenoveerd worden, de bouwvallige aanbouw wordt afgebroken. Deze aanbouw
is onderkelderd en zal volledig uitgebroken worden. Ook het bijgebouw in het westen zal afgebroken
worden. Ook de tuinmuur, betonpanelen en verharding voor het kasteel worden verwijderd.
Er zal een U-vormige nieuwbouw (ca. 1300 m²) opgericht worden met rondom en tussenin
groenzone. Er komt een ondergrondse parking met onder meer autostaanplaatsen, fietsenstalling,
technische ruimtes en bergingen. Deze bedraagt ca. 1300 m² en zal 3,50 m diep gaan. Enkel ter
hoogte van de oostelijke vleugel wordt geen ondergronds deel voorzien en zal men, afhankelijk van
de stabilteitsstudie, ca. 60 cm diep gaan.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
Op 1 en 2 oktober 2015 werd in functie van de geplande werken een archeologische prospectie met
ingreep op de bodem uitgevoerd door AardeWerk (Raakvlak Cel Onderzoek). Tijdens dit onderzoek
werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen en werd geen vervolgonderzoek
geadviseerd. Aangezien op basis van dit uitgevoerde onderzoek met aantoonbare zekerheid geen
archeologisch erfgoed aanwezig is en verder onderzoek van het terrein dus niet zou leiden tot
kenniswinst, werd voor dit project geopteerd voor een bureauonderzoek met beperkte
samenstelling.
Op basis van het bureauonderzoek werd aangetoond dat geen archeologisch relevante sporen
(meer) op het terrein aanwezig zijn. Aangezien geen archeologisch erfgoed aanwezig is, is geen
bijkomend onderzoek noodzakelijk.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden. Het projectgebied dient wel opgenomen te
worden op de kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.
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