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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.
Op basis van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, waarbij enkel het bureauonderzoek werd
uitgevoerd, bleek dat er geen sluitende zekerheid is aangaande de eventuele aanwezigheid en waarde
van archeologisch erfgoed op het terrein. Niet alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij
archeologisch vooronderzoek relevant zijn, konden bijgevolg beantwoord worden. Maar eventuele
uitvoering van welke vorm van verder vooronderzoek dan ook in een kosten-batenanalyse is niet te
verantwoorden. De redenen hiervoor worden hieronder gemotiveerd. Het potentieel op
kennisvermeerdering wordt heel laag ingeschat en er wordt geen verder onderzoek aanbevolen.
Aan de hand van de historische en archeologische bronnen kon er niet met zekerheid gezegd worden
of er structuren zullen aangetroffen worden binnen het plangebied. De onderzoekslocatie werd niet
specifiek bij naam vermeld in de historische bronnen, maar op basis van de bodemkundige, de
archeologische en cartografische gegevens leek het gebied enig archeologisch potentieel te hebben.
Door de landschappelijke ligging en de nabijheid van Chateau de Nassau kon het gebied interessant
zijn voor verder archeologisch onderzoek.
Verder heeft het bureauonderzoek aangetoond dat de bodem reeds danig werd verstoord. Op basis
van de sloopplannen, aangeleverd door de opdrachtgever, bleek dat het terrein werd afgegraven, de
funderingen en de kelders van de textielfabriek werden uitgegraven en nadien werd alles genivelleerd.
Eventueel aanwezige archeologische relevante lagen zullen hoogstwaarschijnlijk verstoord en/of
volledig verdwenen zijn tijdens deze sloop- en grondwerken. Aangezien het terrein werd afgegraven
tot ruim 1,5 m tot 2 m diepte is hier geen intacte archeologie meer te verwachten.
BAAC Vlaanderen bvba adviseert geen verder archeologisch onderzoek omwille van volgende redenen:
-

Beperkte impact van de verstoring / ondergrond reeds danig verstoord door sloopwerken

De totale oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 6000 m2, waarvan de helft zal ingenomen worden
door nieuwbouw. Er zullen in totaal 13 loodsen opgericht worden waarvan 7 met lofts. Deze
constructies zullen gedragen worden door paalfunderingen. De diameter en de diepte hiervan is nog
niet gekend, dit zal pas duidelijk worden na de terreinstudie door de architecten. Aangezien de
ondergrond van de onderzoekslocatie reeds danig werd verstoord bij de sloopwerken van de
textielfabriek Cyr Cambier, kan de impact van het plaatsen van paalfundering als klein beschouwd
worden. De kenniswinst die zou verkregen worden door onderzoek binnen de geplande verstoring is
bijgevolg onbestaande.
Beperkte kenniswinst

Begin 19e eeuw werden ter hoogte van het plangebied de gebouwen opgericht van de textielfabriek
Cyr Cambier. Tijdens deze bouwwerken werd de ondergrond reeds danig verstoord, o.a. bij het
plaatsen van de funderingen. Hierdoor is de mogelijk aanwezige archeologie verdwenen en zou
archeologisch onderzoek ook geen kenniswinst opleveren.
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-

Verstoring tijdens de sloopwerken van de textielfabriek Cyr Cambier

Op basis van de sloopplannen (zie bijlage) is het duidelijk dat tijdens de afbraakwerken van de
gebouwen van de textielfabriek Cyr Cambier het plangebied danig werd verstoord. Gedurende de
sloop werden ook de kelders van de textielfabriek uitgegraven tot op een diepte van -2m ten opzichte
van het maaiveld ter plaatse. Nadien werd alles opgevuld en genivelleerd tot het niveau van het
huidige maaiveld. Dit is nefast voor eventueel aanwezige archeologische grondsporen die gedeeltelijk
en zelfs volledig kunnen weggegraven zijn.

Op basis van bovenstaande zaken besluit BAAC Vlaanderen bvba dat verder archeologisch
vooronderzoek niet aangewezen is voor het plangebied aan de Jan Van Nassaustraat te Ronse. Een
Programma van maatregelen wordt dan ook niet opgemaakt.
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