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1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK
In het kader van de omgevingsvergunning werden enkel een bureauonderzoek en
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken kon vastgesteld
worden dat er binnen de grenzen van de geplande werken geen archeologisch erfgoed
aanwezig is. Het onderzoek kan dan ook als volledig beschouwd worden.
2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE
Zone 1 werd in 2009 geheel vergraven in het kader van een bosgrondtranslocatieproject. Hier
wordt dan ook geen archeologisch erfgoed meer verwacht.
Zone 2 maakt deel uit van de dijk rond het Fasseit. Gezien de beperkte afgraving die hier zal
gebeuren, zal het archeologisch relevante niveau niet bereikt worden. Binnen de grenzen van
de werken zal dus geen archeologisch erfgoed aanwezig zijn.
Zone 3 bevindt zich in een grotendeels uitgeveende zone (Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.). Het deel waar het open water zal aangelegd worden bevindt zich boven een
voormalige geul die de Rapenbergbeek verbond met het Fasseit. Deze geul heeft vermoedelijk
open gelegen tot aan de middeleeuwen en werd waarschijnlijk pas volledig afgedekt door de
overstromingen vanaf ± 1500 BP. Ook in deze zone moet geen relevant archeologisch erfgoed
verwacht worden.
Het is niet uitgesloten dat er nog prehistorische resten aanwezig zijn in de omgeving van de
geul. Het is echter uiterst waarschijnlijk dat deze meer naar het oosten toe – richting de donk
– teruggevonden kunnen worden.
3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Binnen het projectgebied zijn geen archeologische sites aanwezig.
4. IMPACTBEPALING
Zone 1 werd reeds geheel vergraven, waardoor de werken geen impact meer zullen hebben op
archeologisch erfgoed.
In zone 2 zal het archeologisch relevante niveau nergens bereikt worden, hier zullen de
werken dus geen impact hebben op archeologisch erfgoed.
Op basis van het landschappelijk booronderzoek kan gesteld worden dat in het deel van
zone 3 waar het open water zal komen geen archeologisch erfgoed aanwezig is. In het deel
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waar de geulen verder uitgegraven zullen worden, is eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed zeer waarschijnlijk reeds verdwenen door ontginningsactiviteiten in de 19de en/of 20ste
eeuw. Mogelijk ouder erfgoed bevindt zich zeer waarschijnlijk op meer dan 150 cm diepte,
waardoor dit niet geroerd zal worden.
5. BEPALING VAN MAATREGELEN
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden.
Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet.
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