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Gemotiveerd advies
Er werd een proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2018I226) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Een bureauonderzoek werd uitgevoerd in het kader van de opmaak van een archeologienota. Het
bureauonderzoek geeft aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Het
onderzoeksgebied bevindt zich op korte afstand van de kerk van Ruisbroek. De kerk zou een 12deeeuwse voorganger gekend hebben, namelijk de Sint-Katharinakerk. Landschappelijk is het terrein op
een gunstige locatie gelegen. Het bevindt zich op één van de hoogste delen van een zandrug die
omgeven wordt door de Kleinbroekloop en de Grootbroekloop aan de ene kant en door de Oude
Leisloot en de Gebuisloop aan de andere kant. In de nabije omgeving van het onderzoeksgebied is tot
nog toe slechts weinig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op korte afstand van het
onderzoeksgebied werd een negatief onderzoek uitgevoerd in het verleden, op een terrein dat
duidelijk lager gelegen is dan het onderzoeksgebied. Gekende archeologische waarden in de
omgeving geven duidelijk aan dat de waardevolle archeologische vindplaatsen hoofdzakelijk te
situeren zijn op hoger gelegen terreinen.
Bijkomend archeologisch vooronderzoek op het terrein kan misschien nieuwe inzichten aanbrengen
in het ontstaan en het verleden van Ruisbroek. Op die manier laat het toe een hiaat in onze kennis
met betrekking tot het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Ruisbroek verder te onderzoeken.
Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein verschillende
sporen aangetroffen. Het gaat om paalsporen, kuilen, greppels, ploegsporen, verstoringen, een muur
en een natuurlijk spoor. De sporen dateren uit de late middeleeuwen, de nieuwe tijd en de nieuwste
tijd. Ze zijn enerzijds te relateren aan het gebruik van het terrein als akkerland en anderzijds aan het
gebruik van het terrein als schoolterrein. De aangetroffen sporen werden voldoende onderzocht
tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Daaruit bleek dat op het terrein geen sprake is van
een waardevolle archeologische vindplaats. Van bijkomend archeologisch onderzoek op het terrein
wordt verwacht dat het slechts een laag potentieel op kennisvermeerdering kent. Daarom worden
geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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