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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde onderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de
relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Het
vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek in
uitgesteld traject is volledig uitgevoerd.
Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat het plangebied zich
bevindt in een zone met een zekere verwachting voor archeologische sporen daterend
vanaf de metaaltijden, hoewel dit op basis van enkel het bureauonderzoek niet met
100% zekerheid gesteld kan worden dat er effectief een archeologische site aanwezig is
en wat de karakteristieken daarvan zijn. Aangezien de geplande werken het
archeologisch bodemarchief bedreigen, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Een eerste fase hiervan gebeurde volgens het normale traject. Een deel van het terrein
was echter nog in gebruik en moest geprospecteerd worden door middel van
proefsleuven via een uitgesteld traject.
De zone die volgens het uitgestelde traject werd onderzocht, bracht – in tegenstelling tot
de eerder fase van het vooronderzoek – geen archeologische indicatoren aan het licht.
Dit deel van het terrein was geasfalteerd. Er werd vastgesteld dat de ondergrond er was
verstoord door vergravingen en plaatselijk was aangevuld met puin. Een andere zone
had te leiden onder verkleuring mogelijk te wijten aan vroegere activiteiten met
pekelwater. Bovendien werden, waar wel een archeologisch relevant niveau kon worden
bereikt, geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Op basis hiervan wordt
geconcludeerd dat geen verdere maatregelen nodig zijn en dat het terrein kan worden
vrijgegeven voor de verdere werken. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting
om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan
Onroerend Erfgoed1.

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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