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Gemotiveerd advies
Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2017A160) uitgevoerd, dat aangeeft dat het
onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent en er bijkomend archeologisch onderzoek nodig
geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag. De uitvoering van een
proefsleuvenonderzoek gebeurde via een uitgesteld traject met een Programma van Maatregelen bij
het bureauonderzoek. Er diende wel afgeweken te worden van het vooropgestelde
proefsleuvenplan, aangezien de brandweg en doorgang voor ambulances en leveranciers van het
ziekenhuis en woonzorgcentrum steeds moesten gevrijwaard worden.
Het onderzoeksgebied werd opgedeeld in twee zones, om gefaseerd onderzoek te kunnen doen in
functie van enkele voorbereidende ingrepen voor de geplande werken. Dit gemotiveerd advies geldt
voor de zone van fase 1.
Het proefsleuvenonderzoek heeft de informatie uit het bureauonderzoek kunnen aanvullen en
bijstellen. Het is nu duidelijk dat in de te onderzoeken zone van fase 1 enkel archeologische sporen
aanwezig zijn uit de nieuwe tijd tot heden. Ze zijn te interpreteren als greppels en verstoringen,
gerelateerd aan de bouw van het huidige woonzorgcentrum en de daarbij horende parking en
nutsvoorzieningen. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek doen besluiten dat op het deel van
terrein dat onderzocht werd geen waardevolle archeologische vindplaats aanwezig is. De
aangetroffen sporen werden voldoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde vooronderzoek,
zodat behoud in situ of vervolgonderzoek niet nodig geacht worden. Bijkomend archeologisch
onderzoek in deze zone houdt onvoldoende potentieel op kennisvermeerdering in om de kosten van
bijkomend archeologisch onderzoek te rechtvaardigen. Daarom worden geen bijkomende
archeologische maatregelen nodig geacht voor de zone van fase 1. Ook de zone van de
onderkelderde bebouwing en de zones waar gelijkaardige leidingen en kabels voorkomen, zoals
aangetroffen tijdens fase 1, zijn te erg verstoord om potentieel op kennisvermeerdering in te
houden. Daarom worden ook in deze zones geen bijkomende archeologische maatregelen nodig
geacht. Voor de nodig geachte maatregelen in de zone van fase 2 werd een afzonderlijk Programma
van Maatregelen opgesteld.
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 ter hoogte van fase 1 zijn geen
verdere maatregelen vereist in deze zone. Daarom wordt geen programma van maatregelen
opgemaakt.

2

