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DEEL 3. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. GEMOTIVEERD ADVIES
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden werd een vooronderzoek in de vorm van bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Het bureauonderzoek werd uitgevoerd voor het gehele onderzoeksterrein en omvat het perceel Peer, Afd. 1,
Sectie F: 177E en openbaar domein. Op basis van het bureauonderzoek kon het potentieel op de aanwezigheid
van archeologische waarden binnen het projectgebied worden ingeschat, hetgeen hoog bleek voor (proto)historische sites en laag voor prehistorische vindplaatsen.
Het proefsleuvenonderzoek werd op het deel van het perceel uitgevoerd waar aanvankelijk bodemingrepen
zouden plaatsvinden (perceel 177E, lot 1). Gezien delen hiervan nog als doorgang voor voertuigen en garage
dienen op het moment van het vooronderzoek was het niet mogelijk om 12,5 % van het onderzoeksterrein te
onderzoeken door middel van proefsleuven. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kon echter met voldoende
zekerheid een uitspraak gedaan worden over de aan – of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde
daarvan en de omgang hiermee. Bijgevolg kon een gemotiveerd advies gegeven worden aangaande het al dan niet
uitvoeren van verder archeologisch onderzoek.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het voorliggend bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het terrein over een hoog archeologisch potentieel
beschikt voor de Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd. Het potentieel voor prehistorische periodes bleek
laag naar aanleiding van de aanwezigheid van bebouwing tijdens de voorbije eeuwen.
Op basis van cartografische bronnen kon afgeleid worden dat het noorden van het terrein steeds bebouwing
heeft gekend vanaf de 18de eeuw. De zone van het huidige politiegebouw was zelfs bewoond vanaf de 16de eeuw.
In het zuiden van het terrein is bebouwing zichtbaar vanaf midden 19de eeuw. Hiervoor was deze zone in gebruik
als tuin.
Het proefsleuvenonderzoek sloot aan bij de informatie uit de cartografische bronnen. In de zuidzijde van het
terrein wees PP1 op de aanwezigheid van antropogene horizonten tot op een diepte van ca. 110 cm onder het
maaiveld. Deze kunnen vermoedelijk als ophogingspakket of plag geïnterpreteerd worden. In het noorden van het
terrein, waar historisch bebouwing aanwezig was, werd verstoring vastgesteld tot op wisselende diepte. Ter
hoogte van het noorden van SL2 haalde deze een diepte van ca. 90-110 cm onder het maaiveld. In PP2 werd
verstoring vastgesteld tot op een diepte van minstens 280 cm onder het maaiveld, wat wijst op de afbraak van
een kelder. Vermoedelijk werd de bebouwing afgebroken, waarna het terrein genivelleerd werd.
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische bodemsporen of vondsten aangetroffen.
Gezien het tijdens het proefsleuvenonderzoek niet mogelijk was om het uiterste zuiden van het terrein te
onderzoeken kunnen er geen uitspraken over de aard of bewaringstoestand van de aldaar aanwezige bebouwing
gedaan worden. Na uitvoer van het onderzoek besloot de initiatiefnemer de ontwikkeling van dit deel van het
terrein echter niet op te nemen in de huidige vergunningsaanvraag, waardoor de aanwezigheid van bebouwing
op dit terreindeel voor de huidige vergunningsaanvraag niet relevant is.
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1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 1: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
Het terrein is momenteel kadastraal gekend als Peer, Afd. 1, sectie F: perceel 177E en openbaar domein. De
geplande bodemingrepen zullen echter enkel in het noorden van lot 1 en ten noorden hiervan plaatsvinden. In
het zuiden, ter hoogte van de garages aan de kloosterstraat en in het oosten, de groenzone die buiten lot 1 valt,
worden geen bodemingrepen gepland. Hier is er dan ook geen impact op het bodemarchief.
Op lot 1 zullen garages afgebroken worden, het politiegebouw zal verbouwd worden, de circulatie op het
binnenplein zal uitgebreid worden (traphal) en er zal een jongerencentrum gerealiseerd worden met een
fuifkelder op het binnenplein. Ten noorden van perceel 177E wordt een hellend vlak heraangelegd.
De grootste impact wordt verwacht bij de bouw van een fuifkelder en bijhorende traphal en lift gelegen onder het
binnenplein. Hier worden uitgravingen verwacht tot ca. 6,5 meter diepte onder het nulpeil. Voor de aanleg van
een hemelwaterput en regenwaterafvoer worden bodemingrepen tot ca. 3,5 m en ca. 1,20 m verwacht. De diepte
van de bodemingrepen bij de afbraak van de garages wordt geschat op ca. 0,80 m onder het maaiveld. Voor de
aanleg van nieuwe verhardingen worden bodemingrepen ingepland tot ca. 0,50 m diepte.
Bij de verbouwing van het politiegebouw en de aanleg van het hellend vlak zullen geen bijkomende
bodemingrepen plaatsvinden die ongeroerde bodem verstoren. Ook de afbraak van de garages en de aanleg van
nieuwe verhardingen zullen geen ongeroerde bodem verstoren vermits de bodemingrepen hier niet dieper gaan
dan de reeds geroerde bodem (respectievelijk ca. 80 tot 110 cm onder het maaiveld).
De aanleg van de regenwaterafvoer zou een kleinschalige verstoring kunnen veroorzaken van ca. 10 à 30 cm onder
reeds de geroerde bodem die een diepte van 90 – 110 cm bereikt ter hoogte van sleuf 2.
De grootste verstoringen worden veroorzaakt door de bouw van de fuifkelder (ca. 6,5 m onder het nulpeil) en de
hemelwaterput (ca. 3,5 m onder het maaiveld). Deze verstoren een eerder aanzienlijke oppervlakte van ca. 390
m² in het noorden van het terrein. Er werden in deze zone echter verstoringen vastgesteld die in het zuiden een
diepte van ca. 90 cm tot 110 cm onder het maaiveld bereikten en in het noorden zelfs dieptes tot 280 cm onder
het maaiveld. De aanwezige verstoringen in dit terreindeel wijzen op de afbraak van een kelder in de 20ste eeuw.
Er kan dan ook vermoed worden dat bij deze afbraak het noordelijk terreindeel grotendeels verstoord werd tot
aanzienlijke diepte en dat er hier geen waardevolle archeologische resten meer bewaard zijn. Nergens op het
terrein werden dan ook archeologisch waardevolle bodemsporen, intacte muurresten of vondsten aangetroffen.

1.4 Conclusie
Vermits het archeologisch bodemarchief in het noorden van het terrein grootschalig verstoord is, en er nergens
op het terrein archeologische bodemsporen of intacte muurresten aangetroffen werden, heeft een
vervolgonderzoek een zeer kleine kans op positieve resultaten, zeker voor het noorden van het terrein waar de
bodemingrepen binnen de huidige vergunningsaanvraag zullen plaatsvinden.
Er is dus slechts een zeer gering potentieel op kennisvermeerdering. Daarom wordt vervolgonderzoek niet
aanbevolen. De kosten die dit vervolgonderzoek met zich mee zou brengen, wegen immers niet op tegen de baten.
Er werd bijgevolg dan ook geen Programma van Maatregelen opgemaakt.
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