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1 Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het onderzoek
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.
Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen heeft
BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de initiatiefnemer een
nieuwbouw gerealiseerd worden (Figuur 1). Het betreft een terrein dat momenteel voor de helft wordt
ingenomen door grasland en voor de andere helft uit geasfalteerde weg met twee gebouwen op. De
geplande werken bestaan uit de bouw van een kantoorgebouw met parking voor zowel auto’s als
vrachtwagens. Verder wordt er een wadi aangelegd en enkele wegen alsook een fietsweg. De
verstoringen zullen een diepte kennen van minimum 0.4 m tot maximum 1.2 m.

Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kon het bureauonderzoek uitgevoerd worden,
gecombineerd met vier controleboringen. Op basis van dit vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
is het niet mogelijk om met zekerheid een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch erfgoed op het terrein. Niet alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij archeologisch
vooronderzoek relevant zijn konden bijgevolg beantwoord worden. Bij één van de controleboringen
werd tot op een diepte van 2.4 m geboord waarbij enkel opgespoten grond werd aangetroffen zonder
de moederbodem te hebben bereikt. De andere 3 geplaatste boringen gingen tot 1 m diep en daar
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Figuur 1: Plangebied met aanduiding geplande werken.
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werd ook enkel opgespoten grond aangetroffen. Deze opgespoten grond is vermoedelijk afkomstig
van de aanleg van het Albertkanaal. De opgespoten aangevoerde grond heeft het potentieel aanwezig
archeologische erfgoed hoogst waarschijnlijk afgedekt, maar de kans ook bestaat ook dat bij de
opspuiting archeologische waarden zijn vernield. Aangezien de opgespoten grond zeker 1 m diep gaat
en vermoedelijk zelfs reikt tot meer dan 2.4 m stellen we vast dat bij de uitvoering van het merendeel
van de geplande ingrepen geen archeologische waarden geraakt zullen worden.

1.2 Keuze vervolgonderzoek
Na afronding van het bureauonderzoek stelt BAAC Vlaanderen bvba vast dat verder vooronderzoek
niet noodzakelijk is. Er werd namelijk voldoende informatie verzameld om de afwezigheid van een site
binnen de omvang van de geplande ingrepen te staven en dus een gemotiveerde uitspraak te doen
over het niet moeten nemen van verdere maatregelen.
Het bureauonderzoek en controleboringen hebben namelijk aangetoond dat het hele terrein aan de
Amocolaan te Geel is opgespoten met aangevoerde grond, afkomstig van de aanleg van het
Albertkanaal. De verstoring door deze opspuiting reikt met zekerheid tot een diepte van 1 m, maar
vermoedelijke zelfs tot meer dan 2.4 m, zoals vastgesteld in boring 1. Het grootste aandeel van de
geplande werken beperkt zich tot een verstoring van 0.40 m en de diepste ingrepen, namelijk van de
funderingsvoeten, zullen maar tot een diepte van maximum 1.2 m verstoren, waardoor eventueel
aanwezige archeologische waarden niet geraakt zullen worden, of slechts in zeer beperkte mate en
zeer versnipperd over bijzonder kleine oppervlaktes geraakt worden. Deze ingrepen staan dan ook
zeker geen relevante kennisvermeerdering toe.
Gezien er binnen de omvang van de geplande ingrepen geen kenniswinst te behalen is, wordt geen
verder onderzoek aanbevolen voor het plangebied aan de Amocolaan te Geel.
Een programma van maatregelen wordt bijgevolg niet opgemaakt.
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