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1 Gemotiveerd advies
In het verslag van resultaten in de archeologienota Bilzen - Fonteinstraat, uitgevoerd door BAAC
Vlaanderen bvba, werd het plangebied grondig onder de loep genomen. Na het verzamelen en
vergelijken van de nodige informatie kon worden geconcludeerd dat het aantreffen van enige
archeologische waarde of archeologische site aan onderzoekslocatie, Bilzen-Fonteintstraat,
uitgesloten lijkt. Dit door enerzijds de oorspronkelijke bodemcondities van een groot deel van de
locatie met als gevolg de afwezigheid van enig potentieel op kennisvermeerdering. Anderzijds door
de beperkte oppervlakte van de geplande ingreep waardoor het potentieel op kenniswinst voor dit
gedeelte erg laag zou zijn.
Ter hoogte van de Reekstraat, Lethenstraat en Fonteinstraat werd het plangebied immers grondig
verstoord door de huidige wegkoffer en gaan de geplande ingrepen maar in beperkte mate dieper
dan de huidige verstoring. De gracht die de Fonteinstraat verbinding met de Nieuwzouw is op zich
reeds een verstoring binnen het landschap en de geplande werkzaamheden blijven dusdanig beperkt
in oppervlakte dat het potentieel op kenniswinst beperkt is. In de parallelle tijdelijke werkzone (ca. 5
m breed) wordt de teelaarde niet afgegraven. Daarnaast voorziet de initiatiefnemer rijplaten over de
hele breedte en lengte van de werkzone.
Ter hoogte van het toekomstige bufferbekken heeft landschappelijk bodemonderzoek uitgewezen
dat het terrein in het verleden te nat moet geweest zijn voor bewoning. Het uitvoeren van een
vooronderzoek met ingreep in de bodem op het terrein heeft geen meerwaarde uit archeologisch
oogpunt. Er is aangetoond dat op dergelijke locaties in het landschap geen archeologische
bewoningssite kan aangetroffen worden die in situ behouden dient te worden. De kans op enige
vorm van kennisvermeerdering is zodoende onbestaande. Wel bestaat er een kleine kans op het
voorkomen van rituele depots, afvalkuilen, etc. in dergelijke condities. Onderzoek in het verleden
wees uit dat het onmogelijk is een verdere onderzoeksstrategie te bepalen die kosten/baten ten
opzichte van de kans op kenniswinst te verantwoorden is. Er dienen m.a.w. geen verdere
maatregelen te worden getroffen en geen programma van maatregelen hoeft worden opgemaakt.
Uiteraard blijft tijdens de werkzaamheden vondstmelding bij wet verplicht waardoor mogelijke
depots en dergelijke alsnog kunnen onderzocht worden.
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Niet van toepassing.
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