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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Op het terrein, gelegen tussen het Industriepark De Bruwaan, de
Westerring en de Pruimelstraat, zal een nieuw bedrijfsgebouw met toonzaal, werkplaats, burelen en
stockageruimte gebouwd worden.
In het verslag van resultaten van de archeologienota werd het plangebied onder de loep genomen.
Na het verzamelen en vergelijken van de nodige informatie kon worden geconcludeerd dat het
aantreffen van enige archeologische waarden of een archeologische site binnen het plangebied
uitgesloten is. Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem die uitgevoerd
moeten worden om voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te komen over de aan- of
afwezigheid van eventueel archeologisch erfgoed konden uitgevoerd worden.
Afwezigheid van een archeologische site
Gezien de opzet van de Archeologienota met Beperkte Samenstelling werden binnen het
onderzoeksterrein geen concrete archeologische sites of ensembles vastgesteld. Wel kan aan de
hand van cartografische bronnen aangetoond worden dat de aanwezigheid van relevante en
waardevolle archeologische sites of ensembles uitgesloten kan worden.
Impactbepaling
Voor de impactbepaling kan men verwijzen naar de landschappelijke ligging, recente
bouwactiviteiten en gekende verstoring.
-

Het terrein werd in 1970-1971 reeds aanzienlijk afgegraven (1-4 m) voor de aanleg van een
plateau voor fabrieksgebouwen. Het niveau werd toen aangepast naar ca 25 m + TAW,
waarbij het origineel ter hoogte van het plangebied gelegen was omstreeks 26-29 m + TAW.

-

De studie van de landschappelijke ligging van het terrein wijst aan dat het archeologisch vlak,
op basis van de bodemkaart verwacht op 25 cm onder het originele maaiveld, volledig
weggegraven werd voor de aanleg van het plateau.

-

De geplande werken zullen plaatsvinden ter hoogte van dit reeds uitgegraven plateau. Ze
raken bijgevolg zeker geen archeologisch erfgoed, gezien dit reeds werd weggegraven.

Binnen het assessment-rapport werd reeds aangetoond dat er zich naar alle verwachting geen
waardevolle archeologische sites of ensembles binnen het huidige bodemarchief bevinden.
Daarnaast brengen de krijtlijnen van dit onderzoek – waarbij de landschappelijke ligging (bodem) en
de gekende verstorende ingrepen doorslaggevend zijn – met zekerheid de zinloosheid van verder
onderzoek met zich mee. Al deze elementen in beschouwing genomen, kan met zekerheid worden
aangetoond dat verder archeologisch onderzoek naar aanleiding van de voorgelegde
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag niet tot nuttige kenniswinst zal leiden. Volgens de
beslissingsboom C.G.P.5.2. zijn geen verdere maatregelen nodig.
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Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

2

Programma van maatregelen

Figuur 1: beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek.1
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