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1 Inleiding
Het plangebied is gelegen aan de Liersebaan te Schilde, aan de rand van een woonwijk.
Net zoals verschillende percelen in de omgeving is het plangebied nog dicht bebost.
Het is de bedoeling om het plangebied te verkavelen in functie van nieuwbouw.

Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.
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2 Technische fiche/administratieve gegevens
Naam site
Ligging
Kadastrale gegevens
Bounding Box

Onderzoek
Projectcode
Uitvoerder
Erkend archeoloog
Nummer wettelijk depot
Termijn
Geplande ingreep
Totaal oppervlakte plangebied
Geldende wetgeving en voorwaarden

Randvoorwaarden
Geraadpleegd
Doelstelling

Thesaurus

Liersebaan
Liersebaan, 2970 Schilde
SCHILDE 2 AFD, sectie B, percelen 360/B, 360/C, 360/D en
359/B
X
Y
165255.014
214016.390
165686.151
214016.390
165255.014
213765.316
165686.151
213765.316
Archeologisch en geschiedkundig bureauonderzoek
2018D2
Elly N.A. Heirbaut, LAReS
Elly N.A. Heirbaut: OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
Niet van toepassing
april 2018
verkaveling
ca9.298 m2
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De nota werd
opgesteld overeenkomstig de Code van Goede Praktijk. De
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft, bedraagt 3.000 m² of meer, zoals
bepaald in artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013.
zie paragraaf 1.1
nvt
Het doel van deze archeologienota is om via de tot op heden
beschikbare bronnen (bureauonderzoek) na te gaan wat het
archeologische potentieel van het projectgebied is, wat de
mogelijke bedreigingen zijn voor het eventueel aanwezige
bodemarchief, en hoe hiermee dient omgegaan te worden.
Archeologienota
met
beperkte
samenstelling,
bureauonderzoek
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3 Onderzoeksvragen
In het kader van dit bureauonderzoek zijn van tevoren enkele vragen geformuleerd
waarop het onderzoek antwoord tracht te vinden.
1. Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en
cultuurhistorische potentieel van het terrein?
2. Welke archeologische sites zijn bekend in of nabij het projectgebied?
3. Wat is de landschapshistoriek/evolutie in gebruik van het terrein?
4. Wat is de impact van de geplande werken?
5. Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende informatie op of is er
aanvullend vooronderzoek (al dan niet met ingreep in de bodem) nodig? In het
laatste geval: welke methode levert het meeste informatie op?
Voor de resultaten van het bureauonderzoek wordt hier volstaan met te verwijzen
naar hoofdstuk 5 van het eerste deel van de archeologienota.
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4 Kennisvermeerderingspotentieel van het projectgebied en aanbeveling
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet
moeten nemen van maatregelen i.v.m. de omgang met archeologisch erfgoed bij
bodemingrepen.
In de wijdere omgeving zijn nog een duidelijke aanwijzingen voor archeologische sites
gevonden. Dit betekent echter niet dat deze regio ‘archeologisch leeg’ zou zijn. Echter,
omdat het plangebied in het verleden vergraven is tot minstens 60 cm onder het
huidige maaiveld, kan aangenomen worden dat eventuele vondsten en het
archeologisch sporenniveau verdwenen zijn.
Het uitvoeren van verder archeologisch onderzoek zal bijgevolg geen enkele bijdrage
leveren met betrekking tot kennisvermeerdering (kosten-batenanalyse). Om deze
reden wordt hier dan ook geadviseerd het terrein vrij te geven voor de geplande
ontwikkelingen en is er geen programma van maatregelen opgesteld.
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Lijst van figuren
projectcode

fig.nr.

type

onderwerp

schaal
origineel

schaal
aanmaakdatum
afbeelding origineel/afbeelding

2018D2

1

kadasterkaart

aanduiding van plangebied op GRB

1:10.000

1:10.000
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1-4-2018
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