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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.
Tijdens het bureauonderzoek werd naast een landschappelijk en bodemkundig onderzoek ook
historische informatie en het beschikbaar kaartmateriaal voor het plangebied bestudeerd. Uit deze
studie kon niet met zekerheid gezegd worden of archeologische waarden aanwezig zijn binnen het
plangebied. Om deze vraag te beantwoorden kon beroep gedaan worden op de resultaten van het
landschappelijk bodemonderzoek, uitgevoerd op de aanpalende bouwblok.
Gezien de aanpalende bouwblok éénzelfde bebouwingsgeschiedenis heeft ondergaan als het huidig
plangebied kunnen we de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd op de
percelen ten noordoosten van het plangebied extrapoleren. De meeste boringen toonden de
verstoring van het terrein aan tot op een maximale diepte van 400 cm. Gezien deze
stedenbouwkundige aanvraag enkel de aanleg van een parktuin betreft en de ingreep niet dieper reikt
dan plaatselijk 80 cm-MV en een sleuf van 160 cm -MV, adviseert BAAC Vlaanderen bvba geen verder
onderzoek van het terrein.
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Gezien het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering, zijn volgens de beslissingsboom
C.G.P.5.2. geen verdere maatregelen nodig. Het archeologisch onderzoek binnen het kader van de
betreffende stedenbouwkundige vergunning is dan ook volledig. Verdere maatregelen inzake
archeologisch onderzoek worden dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.
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Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.
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