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INLEIDING
De initiatiefnemer plant een uitbreiding van haar huidige infrastructuur te DiebekeSchendelbeke,
deelgemeente
van
Geraardsbergen
[prov.
Oost
Vlaanderen].
Nieuwbouwconstructies zullen bodemingrepen vergen van meer dan 8000 m². Alle geplande
verstoringen van het bodemarchief vinden kadastraal plaats op percelen 540D, 540C, 543E,
538A, 538B, 524C2, 524O2, 524H2, 524P2; Geraardsbergen; Afd. 7 [Schendelbeke]; Sectie A.
De als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt drempelwaarden opgenomen in
het Onroerenderfgoeddecreet [concreet: opp. > ca. 2 ha]. Het projectgebied bevindt zich
niet in een vastgestelde archeologische zone, in een beschermde archeologische site, of in
een gebied waar geen archeologische erfgoed meer te verwachten valt [GGA]. Hierdoor
moet een archeologienota worden opgesteld. GATE werd aangesteld om deze
archeologienota door middel van een bureauonderzoek op te maken met advies naar
eventueel uitgesteld vooronderzoek, werfbegeleiding of vrijgave.
In het vorige deel van de nota (Verslag van Resultaten) werden de uitvoeringswijze en
resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek beschreven, inclusief een inzicht in het
wetenschappelijk potentieel en de betekenis van de potentiële archeologische waarden. In
onderhavig derde deel (Programma van Maatregelen) wordt op basis van deze resultaten
een gemotiveerd advies verleent over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor
de omgang met het archeologisch erfgoed bij de geplande bodemingrepen. Indien een
vervolgonderzoek noodzakelijk is, wat voor dit project niet het geval is zoals verderop
gemotiveerd zal worden, wordt tevens de aard en de uitvoeringswijze van dit voorgestelde
vervolgonderzoek in detail beschreven.
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1. GEMOTIVEERD ADVIES OVER HET AL DAN NIET MOETEN
NEMEN VAN MAATREGELEN
1.1. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek
Na afronding van het proefsleuvenonderzoek is het archeologisch vooronderzoek voor dit
projectgebied volledig te noemen.

1.2. Afwezigheid van een archeologische site
In het tweede deel van de nota (Verslag van Resultaten) werd beargumenteerd dat er geen
sporen aanwezig zijn van een archeologische vindplaats.

1.3. Impactbepaling
Gezien er geen vindplaats aanwezigheid in het gebied is de mate van impact van de
geplande niet relevant.

1.4. Maatregelen
Vervolgonderzoek wordt gezien de resultaten van het
noodzakelijk geacht.

proefsleuvenonderzoek niet
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