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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van
maatregelen
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het uitgevoerde archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem kan een advies geformuleerd worden betreffende
het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het kader van het archeologisch (voor)
onderzoek op het projectgebied aan de Sint-Godelievestraat in Aalter. De gegevens afkomstig uit
het bureauonderzoek en het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek werden geconfronteerd
met elkaar en met de door de initiatiefnemer geplande bodemingrepen en bouwwerken op
het plangebied. Uit deze confrontatie moet duidelijk blijken of bijkomende maatregelen nodig
zijn voor verder archeologisch onderzoek. Het advies bepaalt, indien nodig, welke specifieke
maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde onderzoek

Voor de ontwikkeling op het plangebied aan de Sint-Godelievestraat in Aalter werd een
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd dat een bureauonderzoek, terreininspectie en
proefsleuvenonderzoek in uitgesteld traject omvatte. De resultaten van deze studies toonden
aan dat binnen het plangebied geen goed bewaarde archeologische vindplaatsen met enig
kennispotentieel verwacht worden. Er is bijgevolg geen enkele vorm van verder archeologisch
(voor)onderzoek meer nuttig binnen het plangebied.

1.2. Afwezigheid van een archeologische site

De resultaten van het archeologisch vooronderzoek tonen aan dat binnen het plangebied geen
archeologisch relevante sporen, structuren of vondsten verwacht worden. Alle aangesneden
sporen staan in verband met recente bouw- en sloopwerken in het plangebied die eventuele
archeologische relicten hier sowieso sterk aangetast en in sommige gevallen zelfs volledig
vernield zullen hebben. Bovendien werd geen enkel ouder spoor of oudere vondst gedaan
binnen het plangebied. De kans op een goed bewaarde archeologisch vindplaats met significant
kennispotentieel is binnen dit plangebied erg klein. Er wordt geen verder archeologisch (voor)
Figuur 33: Synthese- en archeologische verwachtingskaart o.b.v. de archeologische resultaten binnen het huidig plangebied (© Geopunt)
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onderzoek binnen het plangebied nodig geacht, en dan ook geen programma van maatregelen
uitgewerkt (Zie ook: Verslag van Resultaten: 2.7. Datering en interpretatie van het onderzochte
gebied en 2.9. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed).
Let wel: dit advies stelt noch de opdrachtgever, noch de aannemer vrij van de in artikel 5.1.4.
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

