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GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het bureauonderzoek (projectcode 2016I260) kon niet aangetoond worden of een
archeologische site aanwezig is of niet. Voor de periode vanaf de 18de eeuw tot het midden van de
20ste eeuw is het potentieel laag. Het terrein was onbebouwd en in gebruik als landbouwgrond. Er
kunnen perceelsgrenzen, grachten en sporen van ontginning aangetroffen worden, maar deze zijn
archeologisch gezien niet zo interessant. In hoeverre oudere periodes aanwezig kunnen zijn, kon niet
achterhaald worden op basis van het bureauonderzoek maar dit kon niet uitgesloten worden.
De geplande werken zorgen algemeen voor een verstoring van ca. 50 cm diepte met lokaal enkele
diepere verstoringen (nutsleidingen, loskades) en minder diepe verstoringen (groenzone). Indien
archeologische resten aanwezig zijn kunnen deze geraakt worden door deze werken. Ter hoogte van
de bestaande gebouwen kan men echter stellen dat de huidige verstoring door de fundering overeen
zal komen met de toekomstige verstoring. Het gaat om een oppervlakte van ca. 3660m² (zuidelijke
gebouw) en ca. 1674 m² (deel noordelijk gebouw). Ter hoogte van de groenzone zal de toekomstige
ingreep niet veel dieper gaan dan de verstoring van de huidige verharding. Algemeen kan men stellen
dat de noordelijke zone reeds deels verstoord werd en de bodemingreep ter hoogte van deze
verstoring niet dieper zal gaan. Deze zone werd dan ook uitgesloten voor bijkomend archeologisch
onderzoek. De zuidelijke zone bleek op basis van het bureauonderzoek vrij onverstoord te zijn.
Aangezien niet aangetoond kon worden of een archeologische site aanwezig is of niet en de
bodemingreep eventuele archeologische sporen zou kunnen verstoren, is hier een bijkomend
onderzoek noodzakelijk. Het gaat om een oppervlakte van ca. 10.328m². Voor deze zone werd een
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven voorgesteld.
Dit werd via een uitgesteld traject uitgevoerd.
Op 3 april 2017 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (2017C249). Hieruit bleek dat het
terrein afgegraven en opgehoogd werd. De afgraving gebeurde tot zo’n diepte dat, indien
archeologische sporen aanwezig waren, deze weggegraven zijn. Gezien geen archeologische site
aanwezig is, kan het terrein vrijgegeven worden. Er dient dan ook geen programma van maatregelen
opgesteld te worden.
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