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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek werd aangetoond tot het gebied 4-6 m opgehoogd werd. Onder
deze ophoging kunnen archeologische sites nog goed bewaard zijn en het potentieel voor begraven
vindplaatsen is dan ook groot.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-7 VERSLAG VAN RESULTATEN)
Ter hoogte van het projectgebied zal nieuwe riolering aangelegd worden. Deze zullen aansluiten op
een nieuwe rioolcollector. De riolering gaat ca. 2 m diep. Er worden ook nieuwe toegangswegen
voorzien die aansluiten op de reeds bestaande inritten. De opbouw van de wegenis is ca. 50 cm dik.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
Op basis van het Digitaal Hoogtemodel kon vastgesteld worden dat het projectgebied opgehoogd
werd. Gezien de toekomstige bodemingreep niet dieper gaat dan deze ophoging, werd geopteerd
voor een bureauonderzoek met beperkte samenstelling. Verder onderzoek van het terrein in het
kader van de toekomstige werken zal namelijk niet leiden tot nuttige kenniswinst. Naast de
bespreking van de bodemingreep werden enkel de gegevens met betrekking tot de ophoging
weergegeven.
Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied in de jaren ’70 opgehoogd werd met het
materiaal uit de toen aangelegde dokken. Het gaat om een pakket van ca. 4-6 m die op het
oorspronkelijke landschap kwam te liggen. Aanvankelijk was er een polderlandschap aanwezig
waarbij de kans op goede bewaring van archeologische sites reëel is. Afhankelijk van de ligging in het
landschap, overstromingen en dergelijke meer kunnen vondsten uit verschillende periodes
aangetroffen worden vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd. De toekomstige bodemingreep zal niet
dieper gaan dan de ophoging. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet
verstoord worden. Verder onderzoek van het terrein zou dan ook geen nuttige kenniswinst
opleveren.
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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