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1.

GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het bureauonderzoek (projectcode 2017A43) kon niet aangetoond worden of een
archeologische site aanwezig is of niet. Voor de periode vanaf de 18de eeuw tot het midden van de
20ste eeuw is het potentieel laag. Het terrein was onbebouwd en in gebruik als landbouwgrond. Er
kunnen perceelsgrenzen, grachten en sporen van ontginning aangetroffen worden, maar deze zijn
archeologisch gezien niet zo interessant. In hoeverre oudere periodes aanwezig kunnen zijn, kon niet
achterhaald worden op basis van het bureauonderzoek maar dit kon niet uitgesloten worden. De
ligging en omliggende vondsten zorgen ervoor dat het potentieel als middelmatig werd ingeschat.
Ter hoogte van het projectgebied zal een nieuwe energiecentrale opgericht worden. Het gaat
enerzijds om verschillende gebouwen die opgericht zullen worden en anderzijds om nieuwe wegenis
en parking. Algemeen kan men stellen dat ter hoogte van deze zone minstens de bouwvoor
verwijderd zal worden. Ter hoogte van de centrale zullen leidingen aangelegd worden die ca. 3,45 m
onder het maaiveld zullen komen. De gebouwen zullen op paalfunderingen geplaatst worden.
Aangezien niet aangetoond kon worden of een archeologische site aanwezig is of niet en de
bodemingreep eventuele archeologische sporen zou kunnen verstoren, werd bijkomend onderzoek
noodzakelijk geacht. Het gaat om een oppervlakte van ca. 25250 m². Voor deze zone werd een
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven voorgesteld.
Dit werd via een uitgesteld traject uitgevoerd.
Dit proefsleuvenonderzoek werd tussen 16 en 19 oktober 2017 uitgevoerd (2017J175). Er werden in
totaal 81 sporen aangeduid. De meeste sporen waren antropogeen, waarvan het grootste deel
behoorde tot perceelsgreppels en een landweg uit de 19de eeuw. 9 sporen waren van recente
oorsprong. 2 sporen zijn als natuurlijke sporen geclassificeerd.
De onderzoeksvragen kunnen op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek voldoende
beantwoord worden. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kon vastgesteld worden dat
archeologische relevante sporen ontbreken. Er zijn hoofdzakelijk perceelsgreppels uit de 19de eeuw,
recente sporen en natuurlijke sporen gekarteerd en onderzocht. Gezien het ontbreken van
archeologische sporen of een site wordt geadviseerd om het terrein vrij te geven. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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