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1 Gemotiveerd advies
Al de geraadpleegde historische kaarten schetsen het onderzoeksgebied binnen de periferie die
mogelijks gebruikt werd voor kleine tuinen, akker – en weideland. Aan de hand van de Ferrariskaart
is vast te stellen dat er zich geen gebouwen bevinden in het noordelijke deel van het projectgebied.
Kaarten gepubliceerd na de Ferrariskaart tonen eenzelfde situatie, waarbij de bebouwing zich
concentreert ten zuiden en ten westen van het onderzoeksgebied georiënteerd naar het stadsplein,
Hospitaalstraat en huidige Heldenlaan. Aan de hand van de geraadpleegde historische kaarten kan
hooguit een vermoeden naar agrarische activiteiten worden gesteld of artisanale activiteiten die
kenmerkend zijn voor randzones.
Een raadpleging van de Centrale Archeologische Inventaris toont aan dat de omgeving van het
onderzoeksgebied toch wel een menselijke occupatiegeschiedenis kende doorheen verschillende
periodes. Op basis van deze gegevens blijken zich in de omgeving van het onderzoeksgebied diverse
resten uit de steentijd, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd te bevinden. Het gaat
om resten van bewoning, begraving en cultus. De nabijheid van eerdere vondsten wijst er op dat
deze resten zich mogelijk verder buiten deze gebieden uitstrekken, naar de omringende terreinen en
bijgevolg mogelijk ook naar dit onderzoeksterrein.
Het te onderzoeken oppervlakte waar een ingreep in de bodem zal plaatsvinden bedraagt ca. 545m².
De ruime omgeving rond het plangebied behoort tot gebieden met een lage densiteit aan bebouwing
gelegen aan de rand van het historisch centrum en lijkt tot in de eerste helft van de 20e eeuw niet
onderhevig geweest zijn aan bebouwing. De nieuwe geplande ingrepen zullen verschillend in diepte
plaatsvinden binnen het volledige oppervlak van het studiegebied. Echter toonden de
controleboringen aan dat binnen een zone van ca. 226m² de bodem reeds grondig geroerd was en dit
tot een diepte van minimum 160cm ten opzichte van het maaiveld. Ter hoogte van het zwembad
werd een diepte van ca. 2 meter vastgesteld binnen de aanvoer naar het zwembad. Het gebied dat in
aanmerking komt voor verder onderzoek bedraagt dan nog ca. 319m² waarvan, rekening houdend
met de aanpalende bebouwing in het westen, een veiligheidsbuffer dient vrijgehouden te worden.
Bijgevolg wordt de zone die effectief in aanmerking komt voor verder onderzoek dermate klein dat er
enerzijds de eventuele resultaten van verder onderzoek louter op microniveau kunnen bestudeerd
worden, anderzijds de kosten van dit verder onderzoek niet opwegen tegen de lage kenniswinst die
het met zich meebrengt. Bijgevolg acht ADEDE bvba verder onderzoek niet nuttig.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van resultaten werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst
ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische voor- en/of vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2
van de Code van Goede Praktijk is verder (voor)onderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere
maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk
– niet voorgesteld. Een programma van maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de
wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te
worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
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