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1. Inleiding
In het kader van een geplande verkaveling langs de Bachtekerkstraat te Bachte-MariaLeerne werd een proefsleuvenonderzoek in uitgesteld traject uitgevoerd. Uit de
resultaten van het vooronderzoek kan gesteld worden dat er geen archeologische site
aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen geen maatregelen getroffen worden. Het
volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden
vrijgegeven voor de geplande werken, zoals neergeschreven in het verslag van resultaten
bureauonderzoek en het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het
programma van maatregelen van het bureauonderzoek. Enkele sleuven dienden wel
ingekort te worden omwille van aanwezige leidingen en enkele werden licht verplaatst
omwille van aanwezige begroeiing (bomen).

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek
dat er zich op het terrein geen archeologische site bevond. Er werden 3 sporen
aangetroffen waarvan 1 natuurlijk. De 2 overige sporen dateren uit de nieuwe of nieuwste
tijden en zijn direct te linken aan de hoeve aanwezig op het terrein.

2.3. Waardering van de archeologische site
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt op het
plangebied.

2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen archeologische site
aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.
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2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt
gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed 1.

2.6. Deponering
Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek
bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770
Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble
definitief bewaard bij de bouwheer: G-Label. Bewaring gebeurt conform de bepalingen in
de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).

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