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1 Gemotiveerd advies
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omgang met potentieel archeologisch erfgoed bij bodemingrepen.
Binnen het bureauonderzoek kon worden aangetoond dat het projectgebied een eerder laag
kennisvermeerderingspotentieel heeft.
Cartografische en historische bronnen schetsen een beeld van het projectgebied vanaf de 18e eeuw.
Hieruit blijkt dat zich binnen de potentieel bedreigde zone van het projectgebied (inpanting geplande
werken) geen bebouwing bevindt tot halfweg de 20ste eeuw met de aanleg van de spoorlijn. De
gebieden zijn in gebruik als landbouwgrond of braakliggend. Deze bronnen geven echter geen
informatie over de oudere periodes. Hiervoor werd gekeken naar de reeds gekende archeologische
waarden in de omgeving van het projectgebied. Hieruit kon worden vastgesteld dat deze zich
voornamelijk bevinden op de eerder hoger gelegen zandruggen waarlangs ook het plangebied ligt. Er
wordt dus een algemene verwachting geschept van het aantreffen van archeologische resten en/of
sporen binnen de contouren van het onderzoeksgebied voor de periodes vanaf de steentijden tot volle
middeleeuwen. Voor de latere periodes kon op basis van het cartografische materiaal een eerder lage
verwachting opgesteld worden. Hierbij wordt aangenomen dat de gronden in gebruik waren als
landbouwgronden en zullen grondsporen uit deze periodes zich hier hoogstwaarschijnlijk
manifesteren als agrarische sporen.
Dat de aanleg van de spoorlijnen, die tevens door het projectgebied liepen een grondige verstoring
veroorzaakt hebben, staat buiten kijf. Een booronderzoek ter hoogte van het zuidelijke deel van het
tracé hebben reeds een verstoring van de ondergrond vastgesteld.
De inplanting van de geplande fietspad met omheining situeert naast de bestaande spoorlijnen. De
diepte van de ingrepen reikt tot 35cm ter hoogte van het fietspad, de omheining wordt door middel
van fundering ingeplant.
De combinatie van een vermoede integrale verstoring met de vorm van het onderzoeksgebied, een
kilometer lange strook met een breedte van 5 meter, over een lengte van 116m tot 11 meter breed.
Een verder (voor)onderzoek met ingreep in de bodem is bijgevolg weinig opportuun en zou financieel
niet te verantwoorden zijn ten opzichte van het eerder lage potentieel op kennisvermeerdering.
Bijgevolg adviseert ADEDE bvba geen verder (voor)onderzoek.
De resultaten van het bureauonderzoek bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op
kennisvermeerdering bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens §5.2 van de Code van
Goede Praktijk, versie 2.0, is verder (voor)onderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota is
dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – 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, niet 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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