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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek met beperkte samenstelling is volledig, alle relevante
beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd.
Historisch gezien ligt de site in zeer landelijke gebied, dat sinds de 18de eeuw en
waarschijnlijk vroeger gebruikt werd als akker tot zeer recent. Er kan met hoge
zekerheid worden gesteld dat er geen complexe stratigrafie zal aanwezig zijn. Het is pas
in de jaren 1990 dat het gebied ter ontwikkeling werd gebracht, te koppelen aan de
aanleg van een industriezone. Bewoning in oudere periodes dan de vroeg moderne
periode valt niet uit te sluiten. De geplande verstoring behelst echter enkel een lijntracé
van 60cm diep. Deze zal dan met grote waarschijnlijkheid geen archeologische sporen of
structuren verstoren. Moest deze dat wel doen, dan is dit lijntracé te klein van oppervlak
om kenniswinst of een vervolgonderzoek op te leveren.
De confrontatie van de geplande werken en het historische kader van het projectgebied
maken duidelijk dat er enerzijds met aantoonbare zekerheid de geplande werken geen
grote impact zullen hebben op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed op het
onderzochte terrein, anderzijds dat verder onderzoek met aantoonbare zekerheid niet
zou leiden tot nuttige kenniswinst.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch
onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de
bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel
moment resulteren in nuttige kenniswinst. 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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