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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 kan niet met zekerheid een uitspraak gedaan
worden over de eventuele aanwezigheid van archeologische resten binnen de contouren van het
onderzoeksgebied. Wel toonde de bureaustudie aan dat de verwachtingen tot het aantreffen van
archeologische sites, wat betreft het projectgebied gelegen aan de Duinendreef te Kapellen, laag is.
De geraadpleegde cartografische bronnen beschikbaar vanaf de 18e eeuw schetsen een
onderzoeksgebied met afwezigheid van bebouwing. Het onderzoeksgebied wordt daarbovenop
geschetst in een omgeving die nog niet geëxploiteerd werd. Recenter werden er in de omgeving
verschillende vaststellingen gedaan die gerelateerd zijn aan de eerste wereldoorlog waardoor een
zekere verwachting niet uit te sluiten is.
Naar oudere periodes toe is het moeilijker inschatten naar het archeologisch potentieel van het
onderzoeksgebied. Gezien de ruime omgeving nog niet geëxploiteerd werd in de 18e eeuw, kan
vermoed worden dat de middeleeuwse situatie gelijkaardig was. Voor oudere periodes kan deze lijn
niet doorgetrokken worden. De afwezigheid van getuigenissen in de omgeving van het
onderzoeksgebied kunnen te wijten zijn aan het gebrek aan onderzoek en tonen niet noodzakelijk
een afwezigheid van sporen uit het verleden aan. De landschappelijke ligging geeft geen directe
indicaties naar ongunstige omstandigheden met betrekking tot occupatie en exploitatie, de
bodemtypes die voorkomen ter hoogte van het onderzoeksgebied beperken de verwachting echter
door het naar landbouw toe ongunstige bodemtype enerzijds en de afgetopte podzolen anderzijds.
Er bestaat met andere woorden een algemeen verwachtingsmodel. Omdat het aantreffen van sporen
afhankelijk

is

van

de

grootte

van

het

onderzoeksgebied

wordt

het

potentieel

op

kennisvermeerdering verder beperkt. De afgebakende zone waarop effectief het potentiële
bodemarchief zal verstoord worden door de geplande ingrepen bedraagt slechts ongeveer 485m² (op
een terrein met een totale oppervlakte van ruim 7240m²) waardoor onderzoek niet te
verantwoorden valt in verhouding met de kosten die het met zich meebrengt.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende
om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij verder archeologisch onderzoek te
staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische vooren/of vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder
(voor)onderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek
worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van
maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de
wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te
worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
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