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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem. 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.

1.1 Aanwezigheid van een archeologische site
Tijdens een voorgaande fase van een vooronderzoek binnen deze archeologienota werd reeds een
bureauonderzoek uitgevoerd. Concreet werd tijdens het bureauonderzoek het potentieel op de
aanwezigheid van relevante archeologische waarden bevestigd. Zowel de landschappelijke ligging als
de aanwezige omliggende archeologische waarden geven een verhoogde verwachting weer voor
archeologische sporen uit de steentijden, Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwe tijd. De
geplande bodemingrepen vormen mogelijk een bedreiging voor deze sites.
Na het bureauonderzoek blijven er vragen over de toestand van het bodembestand ter hoogte van
het onderzoeksterrein. Door middel van controleboringen werd bijgevolg nagegaan of er sprake is
van een al dan niet onverstoord bodemprofiel en/of de geplande werken de eventueel ongeroerde
bodem met mogelijke archeologische sporen al dan niet zal verstoren.
De uitgevoerde controleboringen ter hoogte van het onderzoeksterrein toonden een sterk
verstoorde ondergrond aan tot op een diepte van 140 à 160 cm en zonder natuurlijk bodemprofiel.
Het weiland, waar wel een vorm van bodemopbouw zichtbaar was, is eveneens verstoord tot op 140
cm onder het maaiveld. Aangezien de boringen een diepteverstoring tussen 140 en 160 cm aantonen
en de geplande werken niet dieper zullen reiken dan deze reeds aanwezige verstoringen, is er geen
sprake van bijkomende roering in de ondergrond. Uitzonderingen zijn 3 geplande regenwaterciternes
en één geplande septische put, waar een oppervlakte van ca 19,50 m² tot 220 en 250 cm verstoord
zal worden, en de geplande kolomvoeten, met een oppervlakte van 130,50 m² tot op -150 cm. Zowel
de beperkte oppervlakte van deze effectieve verstoringen als de verspreide ligging zorgt voor een
laag tot miniem kennispotentieel.
Gezien de resultaten van de controleboringen wordt er binnen het onderzoeksterrein geen relevante
en intact bewaarde archeologische sites of andere archeologische waarden verwacht.

1.2 Impactbepaling
Niet van toepassing: er wordt binnen het onderzoeksterrein geen site verwacht.

1.3 Volledigheid van het vooronderzoek
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Hierboven werd gemotiveerd aangetoond dat verder archeologisch onderzoek binnen de krijtlijnen
van de geplande ingrepen, naar alle verwachting niet zal leiden tot nuttige kenniswinst. Volgens de
beslissingsboom C.G.P.5.2. zijn er dan ook geen verdere maatregelen nodig.
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Figuur 1: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek. 1
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BAAC Vlaanderen stelt geen verder onderzoek voor.
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AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016, fig.3.

BAAC Vlaanderen

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.
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