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Inhoud
1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Na afronding van het bureauonderzoek stelt BAAC Vlaanderen vast dat verder vooronderzoek
noodzakelijk is. Er werd namelijk onvoldoende informatie gegenereerd tijdens deze fase van het
vooronderzoek om een mogelijke aan- of afwezigheid van een archeologische site afdoende te
kunnen staven. Hierdoor is een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd, met als doel de
gaafheid van het bodemprofiel en daarmee de kans op intact bewaarde archeologische waarden in
de bodem te onderzoeken. Op basis van het bureauonderzoek was de kans aanwezig dat resten
vanaf de steentijden tot en met de nieuwe tijd in het plangebied aanwezig zijn.
Tijdens recente periodes is de bodem ter hoogte van de westelijke zone, in tegenstelling tot de
opgehoogde oostelijke zone, niet onderhevig geweest aan zware bodemingrepen. Het
landschappelijk bodemonderzoek heeft zich daarom enkel geconcentreerd op de westelijke helft van
het terrein. Tijdens dit onderzoek zijn vier boringen gezet. De resultaten hebben uitgewezen dat er
slechts ter hoogte van de eerste boring een reële kans is om potentiële archeologische resten aan te
treffen. Door het beperkte oppervlakte van de relevante zone zou verder onderzoek echter zeer
weinig kenniswinst opleveren waardoor geen verder vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt
geadviseerd.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende
om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te
staven. Volgens artikel 5.2. Van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

BAAC Vlaanderen

Een programma van maatregelen wordt dan ook niet verder opgemaakt.

2

