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1 Gemotiveerd advies
Advies

Oppervlak / aantal

Tijdstip

Voorwaarde

/

/

/

/

Afwezigheid van een archeologische site:
Gezien de opzet van de Archeologienota met Beperkte Samenstelling werden binnen het
onderzoeksterrein geen concrete archeologische sites of ensembles vastgesteld. Wel kan aan de
hand van een reeds uitgevoerd archeologisch vooronderzoek binnen en aangrenzend aan het
plangebied Mol Molderdijk aangetoond worden dat verder onderzoek geen nuttige kenniswinst zal
opleveren. In onderstaande paragraaf worden de indicatoren voor deze bijzonder lage
archeologische verwachting gesynthetiseerd.
-

Archeologische voorkennis: Eind 2016 werd een proefsleuvenonderzoek binnen en
aangrenzend aan het plangebied uitgevoerd. De resultaten toonden een uiterst natte bodem
aan met een afgraving van het volledige terrein tot op de C-horizont, waarna een A-horizont
is teruggeplaatst. Verder is slechts één spoor (perceelgreppel) en vijf vondsten (aardewerk
uit periode 15e-18e eeuw) aangetroffen. Aangezien het proefsleuvenonderzoek geen gunstige
bewoningscondities aantoonde, noch relevante archeologische sporen en/of vondsten
opleverde, werd geen verder onderzoek geadviseerd.

-

Gekende verstoringen: Het plangebied werd met zekerheid vanaf 1971 bebouwd. De woning
is tot op vandaag aanwezig. Verder is er sprake van een serre en een privétuin. De
diepteverstoring van beide gebouwen is niet gekend. Ten noorden en oosten van de zone
met geplande werken (en deels binnen het plangebied) is een gebied, waar geen archeologie
meer te verwachten valt (GGA), aangeduid op basis van eerder archeologisch onderzoek.

-

Geplande ingrepen: De effectieve verstoring van de geplande ingreep (sloop gebouwen en
aanleg tankstation, technische ruimte, verharde parking en groenborder) heeft een
oppervlakte van 1.384 m² of 81% van het gebied met de geplande werkzaamheden
((1.384/1.718m²)*100), of nog 19% van het totale plangebied ((1.384/7.245m²)*100).

Op basis van de archeologische voorkennis van het plangebied kan er gesteld worden dat de
terreinen naar alle waarschijnlijkheid niet interessant waren voor ingebruikname door de mens. De
natte bodemcondities en weinige antropogene sporen op de nabijgelegen, onderzochte percelen
creëren een lage kenniswinst voor het plangebied Mol Molderdijk.

Het potentieel op kennisvermeerdering bij verder onderzoek wordt zoals eerder aangehaald laag
geacht. Uit het (verkorte) bureauonderzoek werd immers duidelijk dat er weinig tot geen kenniswinst
is ten gevolge van ongunstige bewoningscondities (uiterst natte ondergrond). Bijkomend blijkt uit
een proefsleuvenonderzoek (deels) binnen het plangebied en op nabijgelegen percelen dat er sprake
is van een volledige afgraving van de terreinen tot op de C-horizont en deze eveneens weinig tot
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geen relevante antropogene sporen en/of vondsten vertoonden. Met behulp van bovenstaande
informatie, kan gesteld worden dat een archeologisch onderzoek op het huidige plangebied nooit zal
leiden tot kenniswinst, aangezien aanpalende terreinen geen archeologische informatie opleverden.
BAAC Vlaanderen bvba adviseert bijgevolg geen archeologisch vervolgonderzoek aan de Molderdijk
te Mol.
Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek:

-

Voldoende info over de aan- of afwezigheid van een archeologische site? Nee

-

Voldoende info over het kennispotentieel? Ja, door het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek
(deels) binnen het plangebied en op aanpalende percelen.

-

Is er potentieel op kennisvermeerdering aanwezig? Nee. De uiterst natte bodemcondities, de
afgraving van naburige percelen en de afwezigheid van relevante archeologische sporen
en/of vondsten op deze percelen duiden op een lage kenniswinst.

-

Archeologienota: geen maatregelen nodig
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Volgende stappen van de beslissingsboom werden genomen om tot een besluit te komen:
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AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016, fig.3.
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Figuur 1: beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek.1

5

Programma van maatregelen

2 Programma van maatregelen
Niet van toepassing
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