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Sigmacluster Kleine Nete. Polder van Lier en Anderstadt I en I I .

Geachte heer,
Naar aanleiding van de herinrichting van de Polder van Lier en Anderstadt I en II verzocht u het
agentschap Onroerend Erfgoed om preadvies.
Om een zicht te krijgen op de aanwezige erfgoedwaarden voerde Anteagroup en Gate Archaeology
in 2014 een paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uit. Hieruit bleek
dat het terrein nog zeer veel intacte, kleine historische landschapsrelicten bevat en dat de kans
groot is dat er archeologische sporen uit de middeleeuwen of late middeleeuwen in het gebied
terug te vinden zijn.
De herinrichting zal gepaard gaan met grondwerken die aanwezig archeologisch erfgoed kunnen
vernielen. Tijdens een terreinbezoek eind 2015 werden de geplande werken bekeken t.o.v. de
resultaten van de archeologische studie, volgende conclusies werden hierna getrokken:

1) Hof van Lachenen
Hier zullen afgravingen gebeuren maar aangezien deze ingepland zijn ter hoogte van een
verlande vijver, is de kans klein dat de werken een impact zullen hebben op het bodemarchief.
Hier hoeft dus geen archeologisch (voor)onderzoek te gebeuren maar uiteraard geldt wel de
vondstmeldingsplicht.
2)

Anderstadt 1
.
Hier komt een nevengeul van 20 m breed. Wij adviseren om een landschappelijk
booronderzoek te laten uitvoeren. Als dit booronderzoek archeologische indicatoren oplevert,
dan moet het gebied verder onderzocht worden met een archeologisch booronderzoek
(ingeval van prehistorie) en/of proefsleuven (ingeval van andere periodes).
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3)

v^ve^s
Het afschuinen van de kanten van de bestaande vijvers en de aanleg van een werfzone lijken
ons weinig impact te hebben op het bodemarchief. Hier hoeft dus geen archeologisch
(voor)onderzoek te gebeuren maar uiteraard geldt wel de vondsfmeldingsplicht.
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Hierzijngeenwerkenvoorzien.
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Hierkomteen nieuwe uitwateringsconstructieenzijnafgravingengepland.Oeafgravingen
van de bestaande toegangsbermen (locaties a-f op het inrichtingsplan)hebben geen impact
op het bodemarchief, de werken voor de verbreding van bestaande sloten,...zijn eveneens
beperkt. Hierhoeftdusgeenarcheologisch(voor)onderzoektegebeurenmaaruiteraardgeldt
wel de vondstmeldingsplicht.

Samenvattend kan gesteld worden dat er enkel een bijkomend archeologisch vooronderzoek nodig
is voor Anderstadl(zonepaaigeul).Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek wordt beslist
ofbehoud in situ mogelijk is ofdat een opgraving wordt uitgevoerd, voorafgaand aan de werken.
Oe bouwaanvraag voor dit project wordt ingediend n a l j u n i 2016, deze dientvergezeld te zijn van
een bekrachtigde archeologienota.Oe resultaten van reeds uitgevoerd onderzoek dienen verwerkt
te worden in deze archeologienota, tezamen met de gegevens van het verdere vooronderzoek voor
Anderstadt I.
Oe archeologienota wordt opgesteld door een erkend archeoloog en bekrachtigd door het
agentschap Onroerend Erfgoed.
Dit preadvies is bijgevolg van toepassing tot de inwerkingtreding van bet boofdstok
aroneoiogie van bet Onroerenderfgoeddeoreet van ^2 j u i i 2 0 ^ . Oe inwerkingtreding
hiervan zal in 2016 gefaseerd gebeuren.
Oat betekent een verandering voor zowel bouwheren als voor archeologen, r^leer informatie over de
nieuwe regelgeving archeologie en haar gefaseerde inwerkingtreding v i n d t u t e r u g o p d e website
van
het agentschap:
https:BBwww.onroerenderfooed.be/ni/actueel/nieuws/inwerkinotredino
archeolooieluik^van het onroerenderfooeddecreet/
0 vindt er ook een aantal algemene richtlijnen die helpen o m u v o o r te bereiden op de nieuwe
reoeloevino: https:BBwww.onroerenderfooed.beBnlBfagBBcateooriesB54
Als u verdere vragen heeft over een concreet dossier, kan u altijd contact opnemen met het
agentschap Onroerend Erfgoed
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