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1 Gemotiveerd advies
Binnen dit programma van maatregelen wordt een gemotiveerd advies gegeven. Dit advies is
gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of
afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de
initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of
er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.
Het terrein was op het moment van onderzoek deels bebost, deels bebouwd met garages en voor het
grootste deel braakliggend. De bomen kunnen pas gerooid en de gebouwen gesloopt worden na het
verkrijgen van een verkavelingsvergunning.
Op basis van de uitgevoerde bureaustudie en landschappelijk bodemonderzoek wordt door BAAC
Vlaanderen bvba een geen vervolgonderzoek geadviseerd voor het onderzoeksgebied.
Uit de resultaten van het bureauonderzoek bleek dat de bodem vermoedelijk niet verstoord is. Op
basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is er voor het volledige plangebied een matige
verwachting voor het aantreffen van sites uit de steentijd, metaaltijden. De verwachting op sites uit
recentere periodes was eerder laag.
Na de bureaustudie werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd in de vorm van boringen.
Dit om in eerste instantie de kans op aanwezigheid van een steentijdsite te bevestigen/weerleggen en
alsook om de gaafheid van de bodemopbouw in kaart te brengen. Hieruit bleek dat over het gehele
terrein waarschijnlijk veenontginning heeft plaatsgevonden waardoor er er geen paleobodem
bewaard is. Nagenoeg het volledige projectgebied vertoonde een reductiehorizont die tussen 50 en
60 cm diepte terug te vinden was. Deze reductiehorizont toont aan dat het terrein een overwegend
nat en drassig karakter heeft. Op de bodemkaart stond gekarteerd dat er veen op geringe diepte
aanwezig zou zijn. Er werd tijdens het booronderzoek nergens veen vastgesteld. Vermoedelijk is dit
veen reeds ontgonnen waarna een dik humeus, zandig pakket is opgebracht. Verspreid over het
projectgebied komen verscheidene greppels voor. Deze greppels zijn waarschijnlijk te interpreteren
als restanten van de veenontginning en latere ingebruikname van het terrein. Door het overwegende
natte karakter en de vermoedelijke veenontginning is de kans op archeologische sites nagenoeg
onbestaande. De verwachtingen uit de bureaustudie dienden dan ook te worden bijgesteld.
Op basis van de uitgevoerde bureaustudie en de landschappelijke boringen wordt door BAAC
Vlaanderen bvba geen verder onderzoek noodzakelijk geacht.
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