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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de
onbebouwd was en uit landbouwgrond bestond. Op de Poppkaart wordt een gebouw weergegeven
maar op andere kaarten komt deze niet voor. Het is pas in de 20ste eeuw dat de huidige bebouwing
ontstond. De archeologische vondsten uit de buurt betreffen veldprospectievondsten en gegevens
op basis van cartografische bronnen. Het ontbreken van archeologische vondsten en sites in de buurt
heeft dan ook vooral te maken met het ontbreken van systematisch onderzoek in de omgeving.
Landschappelijk (nabij beken, maar niet te nat) gezien is het een vrij gunstig gebied voor menselijke
bewoning. Oudere vondsten en sporen kunnen dan ook niet uitgesloten worden. De landschappelijke
ligging en omliggende vondsten zorgen ervoor dat het potentieel als middelmatig wordt ingeschat.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-5 VERSLAG VAN RESULTATEN)
Ter hoogte van het terrein zal een verkaveling uitgevoerd worden. De bestaande woning (nr. 67) blijft
behouden, enkel de aanbouw wordt afgebroken. Zowel ten noorden als zuiden van de bestaande
woning wordt een nieuw bouwlot gecreëerd. Lot 1 zal 937m² groot zijn, lot 2 730 m². De westelijke
zone is agrarisch gebied en blijft behouden. Deze zone zal als tuinzone toegevoegd worden bij één
van de aanpalende percelen.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
Gezien het om een verkavelingsvergunning gaat weet men nog niet wat de toekomstige ingreep op
de bodem zal zijn. Men dient er echter vanuit te gaan dat eventueel aanwezige archeologische resten
geraakt zullen worden. Er zullen 2 nieuwe bouwloten gecreëerd worden, van 937 m² en 730 m². De
bestaande woning blijft behouden en de zone ter hoogte van het agrarisch gebied blijft eveneens
gevrijwaard van toekomstige werken. De oppervlaktes van de nieuwe bouwloten zijn vrij beperkt en
sluiten bovendien niet op elkaar aan. Bij bijkomend onderzoek zou dan ook een versnipperd beeld
verkregen worden. Ten zuiden is in de toekomst nog beperkt uitbreiding mogelijk, naar het noorden
en oosten toe niet aangezien hier reeds bebouwing aanwezig is. De open ruimtes betreffen
agrarische gebieden waar geen werken zullen uitgevoerd worden. Het potentieel op kenniswinst is
gezien de beperkte oppervlaktes en spreiding dan ook beperkt. Samen met het middelmatig
archeologisch potentieel wordt dan ook geen bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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