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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.
De bureaustudie heeft aangetoond dat de verwachting voor het aantreffen van archeologisch intacte
restanten binnen het projectgebied, gelegen aan de Zeebergkaai 2 te Aalst, eerder laag is. In de
(ruimere) omgeving van het projectgebied werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek werd in hoofdzaak uitgevoerd in het historisch centrum van de stad Aalst en heeft dan ook
betrekking op de ontwikkeling van deze stad. De aangetroffen vondsten kunnen voornamelijk vanaf
de middeleeuwen gedateerd worden, en dit tot de nieuwe tijden. Restanten van oudere periodes
werden in veel mindere mate aangetroffen, doch wel aanwezig, en meer bepaald buiten de stadskern
van Aalst. Het betreft in hoofdzaak een aantal losse vondsten, en een aantal zeer ondiep bewaarde
grondsporen uit de Romeinse tijd.
Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd, maar op basis van de
geraadpleegde historische bronnen kan wel een inschatting gemaakt worden. Het kaartmateriaal
toont immers aan dat een oude Denderarm door het projectgebied loopt, en het grootste deel ervan
innam. De omliggende terreinen staan gekarteerd als meersen en broeken, dus natte terreinen. Er kan
gesteld worden dat hierdoor weinig of geen sporen van menselijke aanwezigheid in de ondergrond zijn
achtergebleven. De Dender werd rechtgetrokken aan het begin van de 20ste eeuw. De oude Denderarm
werd enige tijd later ook gedempt, waarna het volledige terrein in gebruik werd genomen als
bedrijventerrein. De beschikbare ruimte werd volledig bebouwd met loodsen. Aan het einde van de
20ste eeuw werd de bebouwing afgebroken waarna het volledige terrein werd genivelleerd en bouwrijp
gemaakt met een laag breekzand.
Gelet op de lage archeologische verwachting, in combinatie met de aanwezigheid van een recent door
de mens geroerde bodem, laat ADEDE bvba besluiten dat het kennisvermeerderingspotentieel erg
klein is. Na het opstellen van een kosten-batenanalyse werd geconcludeerd dat dit lage
kennisvermeerderingspotentieel de met vervolgonderzoek gepaarde kosten niet kan verantwoorden.
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.

Pagina - 3 -

2017C180

2017

ADEDE Archeologisch Rapport 162

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 archeologisch voor- en/of
vervolgonderzoek. 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, niet 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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