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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven echter aan dat er een potentieel is naar archeologie toe.
Gezien de bodemopbouw is de kans op steentijd reëel. Andere periodes zijn ook niet uit te sluiten,
maar vermoedelijk gaat het dan eerder om restanten van landbouwindeling en -ontginning
(grachten, ontginningskuilen) die archeologisch gezien niet zo waardevol zijn.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-5 VERSLAG VAN RESULTATEN)
Een groot deel van het terrein blijft momenteel onaangeroerd. Ter hoogte van de nieuwe magazijnen
zal de bodemingreep zeer beperkt zijn. Enkel ter hoogte van de contouren, waar een paalfundering
komt van 5 à 6 m diep, en ter hoogte van de loskades waar rekening gehouden moet worden met
een ingreep van 80 cm onder het maaiveld, zal de ondergrond verstoord worden. Ter hoogte van de
magazijnen zelf, de omliggende verharding en werfzone zal enkel de bouwvoor geroerd worden, dit
met uitzondering van de aanleg van nutsleidingen. De verstoringen gaan hierbij echter niet dieper
dan de aanwezige ophoging waardoor de eventueel aanwezige archeologische resten niet verstoord
worden en in situ bewaard kunnen blijven.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
Zoals aangegeven kon op basis van het bureauonderzoek niet aangetoond worden of een
archeologische site aanwezig is of niet. De toekomstige bodemingreep zal enkel ter hoogte van de
palen dieper gaan dan de ophoging. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die gezien hun
uitvoering archeologisch moeilijk onderzocht kunnen worden. De andere ingrepen zoals de aanleg
van de magazijnen zelf, de laadkades en wegenis gaan niet dieper dan de gekende ophoging. Indien
archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Er dient dan ook
geen bijkomend archeologisch onderzoek te gebeuren.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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