Programma van maatregelen:
Schilde – Kouwenbergdreef 25
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de
aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.

Gemotiveerd advies
Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2016G125) uitgevoerd, die aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
verkavelingsvergunningsaanvraag. Er is voldoende informatie gegenereerd om een te bekrachtigen
archeologienota op te maken die het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering afdoende
staaft
Het archeologisch potentieel wordt eerder laag ingeschat als gevolg van de lage ligging van het
terrein en de aanwezigheid van een natte tot een zeer natte zandbodem. Voor de nieuwe en de
nieuwste tijd zijn enkel de historische wegen die aangegeven worden op een 18de- en een 19deeeuwse kaart te beschouwen als relevante archeologische waarden. De inplantingszone voor
hoofdgebouwen en de zone waar bomen gerooid mogen worden, bevinden zich in het oosten van
het onderzoeksgebied en zullen slechts een beperkt deel van de wegen die te zien zijn op kaarten uit
de 18de en uit de 19de eeuw verstoren.
De verstoorde zone bedraagt maximaal 750 m² voor de hoofdgebouwen + maximaal 10% van de
perceelsoppervlakte waar bomen gerooid mogen worden. Bijgevolg vinden slechts op een relatief
kleine oppervlakte van het onderzoeksgebied bodemverstoringen plaats. Indien verder archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd zou worden, is het nog maar de vraag of hierbij resten van de historische
wegen of zelfs oudere relevante archeologische waarden aangetroffen zullen worden. De kosten van
verder archeologisch vooronderzoek staan niet in verhouding tot het verwachte potentieel op
kennisvermeerdering, gezien de beperkte omvang van de geplande bodemingrepen. Daarom worden
geen bijkomende archeologische maatregelen voorgesteld.
Omwille van de afwezigheid van een potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8°
van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt
geen programma van maatregelen opgemaakt.
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