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Administratieve gegevens

 Initiatiefnemer: zie privacyfiche
 Erkende archeoloog: Bart Bartholomieux, OE/ERK/Archeoloog/2016/00127
 Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv,
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
 Locatiegegevens: Muizen Katwilgenstraat (zie plan in bijlage 2 en 3 bij het verslag
van resultaten bureauonderzoek)
 Lambertcoördinaten: X: 158755, Y: 188647; X: 158895, Y: 188767
 Kadastergegevens: Mechelen, afdeling 9, sectie D, perceel 12e (zie plan in bijlage
3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)


Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het
bureauonderzoek kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site niet gestaafd
worden.
De geplande werken houden enerzijds de afbraak van enkele structuren in, en
anderszijds de opbouw van nieuwe. De afbraak van de structuren zal geen verdere
bodemimpact betekenen dan wat reeds verstoord is. Ter hoogte van het onbebouwde
gedeelte is reeds een verstoring van de bodem door het frezen voor het verwijderen van
de begroeiing. Het is op basis van het bureauonderzoek niet te bepalen of dit een impact
heeft op het potentieel aanwezige bodemarchief. Gezien de reeds gebeurde verstoringen
op het terrein door de huidige bebouwing wordt hier de bewaringskans van
archeologische sporen laag verwacht. Ter hoogte van de nog onbebouwde zone is het
archeologisch bodemarchief potentieel nog bewaard, indien het frezen van het terrein
hier nog geen impact heeft betekend. Gezien echter de beperkte oppervlakte van deze
potentieel bewaarde zone (ca. 1200m²) wordt het archeologisch kennispotentieel laag
ingeschat. Om deze reden wordt op deze oppervlakte van het projectgebied een
archeologisch vooronderzoek niet geadviseerd. De potentiële archeologische
kenniswinst is te klein om de kosten van een verder vooronderzoek te kunnen
verantwoorden. 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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