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1 Gemotiveerd advies
Het bureauonderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van het verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning het ophogen van de grond met zwarte teelaarde heeft niet kunnen
aantonen dat er een aan – of afwezigheid bestaat van archeologische restanten binnen de contouren
van het onderzoeksgebied. Wel is er een algemene verwachting naar grondsporen in eerste plaats
gelieerd aan de beek. Gezien de geplande werken slechts een ophoging variërend van 10 tot 30 cm
inhouden en er hierbij geen afgravingen zullen plaatsvinden, zal er bijgevolg geen verstoring van
potentieel bodemarchief plaatsvinden.
Door het ontbreken van een verstoring van de ondergrond bij de geplande werken acht ADEDE bvba
verder (voor)onderzoek niet noodzakelijk. Bijgevolg beschouwt ADEDE bvba het onderzoek volledig.
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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 archeologische voor- en/of
vervolg onderzoek. 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, 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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