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1 INLEIDING
Deze archeologienota met beperkte samenstelling kwam tot stand naar aanleiding van de aanleg van
een fietspad (4m breed, 550m lang), wandelpad (1m80 breed), inplanting van bomen, voetpad en
groenzone. Het onderzoeksgebied bevindt zich niet in een vastgestelde archeologische zone. Omdat
de geplande ontwikkeling van het gebied een ingreep in de bodem met zich mee brengt, waarbij de
totale oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft (10 271m²) de 5.000m²
overschrijdt en de ingreep in de bodem de 1.000m² (ca.9.123m²) overschrijdt moet er, in het kader
van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet, een archeologienota worden opgemaakt om het
archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).
De wijzigingen doorgevoerd vanaf 1 januari 2017 in de Code van Goede Praktijk versie 2.0 houden
onder andere het volgende in: wanneer “…de erkende archeoloog na analyse van de geplande
bodemingreep, met één doorslaggevend argument m.b.t. de landschappelijke ligging, de historische
beschrijving of de bespreking van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek, kan aantonen dat
geen verdere maatregelen nodig zijn omdat:
1° er geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is,
2° de werken waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd nooit impact hebben op het
eventueel aanwezig archeologisch erfgoed,
3° een archeologisch onderzoek op de betrokken terreinen in kwestie nooit zal leiden tot
kenniswinst, volstaat het dat het bureauonderzoek en de rapportering daarover een beperkte
invulling krijgen.
In hoger aangehaalde gevallen hoeft voor de betrokken terreinen niet langer integraal onderzocht en
gerapporteerd te worden wat én de landschappelijke ligging, én de historiek én het archeologische
kader is. Het volstaat om de geplande bouwwerken en het ene doorslaggevende aspect dat de
conclusie onderbouwt dat er geen verdere maatregelen nodig zijn toe te lichten. Dit beperkt het uit
te voeren onderzoek en de rapportering erover in de archeologienota.” (Officiële communicatie
Agentschap Onroerend Erfgoed op 15-12-2016 aangaande de Code van Goede Praktijk versie 2.0).

Voor onderhavig projectgebied kan met één doorslaggevend argument worden aangetoond dat het
kennispotentieel laag is van eventueel aanwezige archeologische resten of sporen binnen de
geplande ontgravingen. Daarom kan een archeologienota met beperkte samenstelling worden
opgesteld.

Figuur 1: GRB met aanduiding van het onderzoeksgebied (Geopunt 2017)
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Figuur 2: GRB met afbakening studiegebied (bron: Geopunt 2017)

3 GEMOTIVEERD ADVIES
Deze archeologienota werd opgesteld door ABO NV naar aanleiding van de aanleg van een fietspad,
met daarnaast een slingerend, verhard wandelpad met de inplanting van nieuwe bomen en een
groenzone langs de Wouter Haecklaan, tussen de Cornelissenlaan en de Sterckshoflei. Het doel van dit
onderzoek was drieledig. Ten eerste werd op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er
archeologische resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede werd nagegaan hoe goed deze
archeologische resten zijn bewaard en in hoeverre ze zijn bedreigd door de geplande bouwwerken.
Ten derde werd nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.
1)
Het projectgebied is een lijntracé met een beperkte oppervlakte. Het tracé wordt daarbij tot
op een beperkte diepte, 60cm diepte voor het voetpad en 50cm voor het fietspad en 30cm voor de
omliggende groenzone aangelegd. Hierdoor wordt verwacht dat het potentieel op
kennisvermeerdering van eventuele archeologische resten in de ontgravingen klein is.

2)
Uit het landschappelijk, historisch en archeologisch onderzoek (hfdst. 3 en 4) is gebleken dat
er op de locatie van het onderzoeksgebied er zich een plaggenbodem bevindt. Deze is afgedekt met
een akkerlaag van meer dan ca. 60cm die ooit behoorde tot boomgaarden en de weilanden van
verschillende hoeven, die in de nabijheid van het onderzoeksgebied stonden. De maximale diepte van
een beperkt deel van de aanleg van het tracé is 60cm, waarmee het archeologisch niveau waarschijnlijk
niet bereikt wordt. De kans op archeologische kennisvermeerdering hier is klein tot onbestaande.

Omwille van deze redenen wordt de kans klein geacht dat archeologische resten in de ontgravingen
aanwezig zijn. Zelfs indien dergelijke resten aanwezig zijn, is het aannemelijk de deze een laag
potentieel op kennisvermeerdering hebben.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt geen verder onderzoek geadviseerd.

