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1 Gemotiveerd advies
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de
aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd
advies is gebaseerd op basis van het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

Tijdens het bureauonderzoek, uitgevoerd door ADEDE-bvba, werd vastgesteld dat de reeds bestaande
bronnen niet voldoende informatie bevatten om vast te stellen of zich al dan niet een archeologische
site bevindt binnen de contouren van het projectgebied. Op basis van de aardkundige gegevens
bevindt het projectgebied zich in een lagergelegen deel van het landschap, dat uit historische bronnen
ingedijkt is in het begin van de vroege middeleeuwen. Verder zijn de geplande werken van zo’n aard
dat er mag worden uitgegaan van een verstoring van het bodemarchief. Dit alles leidt ADEDE-bvba
ertoe te adviseren dat verder onderzoek noodzakelijk is. Na een grondige afweging van alle door de
Code van Goede Praktijk voorgestelde onderzoeksmethodes lijkt een proefsleuvenonderzoek in dit
geval de meest aangewezen strategie om het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied zo
efficiënt en adequaat mogelijk verder in te schatten. Deze onderzoekstechniek biedt voldoende
ruimtelijk inzicht en is geschikt omdat een site zonder complexe verticale stratigrafie verwacht wordt.

Bij het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werden int totaal 5 proefsleuven en 2
kijkvensters aangelegd. In totaal werd hiermee 12,3% van het onderzoeksgebied archeologisch
gewaardeerd. Er is in de sleuven een droge zandbodem vastgesteld. In het noordwesten van het
onderzoeksgebied is een A-B-C-horizonten bodemopbouw te herkennen. Over grote delen van de rest
van het terrein is de natuurlijke bodemopbouw zwaar verstoord door recente antropogene
bodemingrepen. De weinige aanwezige sporen betroffen allen natuurlijke sporen (boomkuilen,
windvallen, etc.) of antropogene sporen met een recente datering.

Alle voorgaande informatie in overweging genomen doet besluiten dat voor het projectgebied een
zeer geringe tot onbestaande archeologische verwachting geldt met een bijhorend laag tot onbestaand
potentieel op kennisvermeerdering bij eventueel verder archeologisch onderzoek. Daarom adviseert
ADEDE bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
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Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is
om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch

erfgoed.

Er

heeft

voor

het

plangebied

een

bureauonderzoek

en

een

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van proefsleuvenonderzoek werd
besloten het onderzoeksgebied voor verdere ontwikkeling vrij te geven.

1.2

Waardering van de archeologische site

De weinige aangetroffen sporen zijn allen recent of natuurlijk van aard. Oudere (of archeologische
relevante) antropogene sporen werden niet aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Er kan
hier bijgevolg besloten worden dat zich geen archeologische site bevindt ter hoogte van het
projectgebied.
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Impactbepaling

De geplande werken houden de nieuwbouw in van een magazijn, dat gebruikt zal worden voor de
stockage van staal. Het magazijn zal een oppervlakte in beslag nemen van ca. 4503m². Aan de
straatkant van het projectgebied komen 22 parkeerplaatsen die aangelegd worden in bitumeuse
verharding. De verharde zone aan de straatkant zal een hellingsgraad hebben van 1%, afhellend
richting de gracht langsheen de Geerstraat. Langsheen de lange zijden van het magazijn komt een
toegangsweg met een breedte van 4,5m, die tevens doorloopt rond de achterkant van het magazijn.
De meeste verharding wordt aangelegd in asfalt met uitzondering van de laadkade, dewelke aangelegd
wordt in betonverharding en een oppervlakte in beslag zal nemen van ca. 70m². De overige
asfaltverharding zal ca. 1322m² in beslag nemen. De overige ruimte wordt ingenomen door
groenaanleg meer specifiek gras.

Gezien de aanwezige verstoringen en het ontbreken van archeologisch relevante sporen zullen de
geplande werken enkel de natuurlijke opbouw van de bodem verstoren (waar die nog aanwezig is). Er
is bijgevolg geen vernieling van het archeologische bodemarchief daar dit ter hoogte van het
projectgebied niet aanwezig is. Bijgevolg kan besloten worden dat de bouwwerken kunnen aanvatten
zonder verder archeologisch onderzoek.

1.4

Afwijking programma van maatregelen bureauonderzoek

Er waren geen afwijkingen van het PVM.
1.5

Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat
geen archeologisch bodemarchief aanwezig is en dat voor delen van het terrein de bodemopbouw
reeds grondig verstoord werd. De sporen die werden gevonden, betreffen allen recente kuilen en
greppels of natuurlijke sporen. Een vlakdekkende opgraving zal bijgevolg geen nieuwe gegevens
opleveren, het proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op
het terrein. Bijgevolg kunnen de geplande werken worden aangevat.
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