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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.

1.1 Archeologische sites binnen het onderzoeksterrein
De aanwezigheid van een archeologische site
Tijdens het archeologisch booronderzoek werden in het projectgebied meerdere, maar vrij
geïsoleerde, steentijdvondsten aangetroffen. De lage densiteit aan vondsten gecombineerd met hun
landschappelijke positie maken het echter vrij onwaarschijnlijk dat het hier om nederzettingsresten
gaat. Mogelijks gaat het in deze om eerder off-site fenomenen.
Om zekerheid te krijgen over deze interpretatie zou verder onderzoek noodzakelijk zijn. BAAC
Vlaanderen is echter van mening dat een dergelijk onderzoek enkel in een strikt wetenschappelijke
omgeving kan worden verantwoord.
Tijdens het archeologisch proefsleuvenonderzoek werden verschillende sporen aangetroffen. Het
ging onder meer om verschillend geïsoleerd gelegen kuilen, meerdere greppels en enkele sporen die
gelinkt kunnen worden aan de kortstondige passage tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gebrek aan
enige complexwaarde van de sporen wijst echter uit dat de kans op het aantreffen van een intacte
archeologische site bij verder (voor-)onderzoek zeer klein is.
De waardering van de archeologische site
Aangezien er geen archeologische site gedefinieerd werd, kan deze niet gewaardeerd worden.

1.2 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Potentieel en waardering kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek
Wat de steentijd-archeologie betreft, zou verder onderzoek noodzakelijk zijn om zekerheid te krijgen
over de interpretatie van de aangetroffen verspreide markers. BAAC Vlaanderen is echter van
mening dat een dergelijk onderzoek enkel in een strikt wetenschappelijke omgeving kan worden
verantwoord. Er moet een afdoende ruime oppervlakte worden onderzocht en het onderzoek vraagt
bovendien een doorgedreven analyse (ruimtelijk, morfo-technologisch, micro-wear) om op basis van
het vermoedelijk lage aantal artefacten (low-density clusters?) tot adequate inzichten te komen. Een
dergelijke aanpak overstijgt het standaard-steentijdonderzoek. Om deze redenen adviseert BAAC
Vlaanderen dan ook geen verder steentijdonderzoek binnen het reguliere kader.
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Wat de grondsporen-sites betreft kan gezien de bijzonder lage archeologische relevantie van het
sporenbestand dat aangetroffen werd tijdens het proefsleuvenonderzoek verder onderzoek geen
potentieel op relevante en waardevolle kennisvermeerdering toegeschreven worden. Gezien het
ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering worden geen verdere maatregelen geadviseerd.
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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.

1.3 De impactbepaling
Er wordt bij de geplande ingrepen geen waardevol archeologisch erfgoed bedreigd.

1.4 Bepalingen van maatregelen
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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