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GEMOTIVEERD ADVIES

1.1

KADER

Als onderdeel van een ruimer project in de Processieweg – Holbeekweg, wenst de gemeente Haaltert een
nieuw bufferbekken aan te leggen aan de kruising van Oud Dorp en de Processieweg te Heldergem. Dit
deel van de werken omvat de aanleg van een bufferbekken.
De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000
m².
Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag voor heraanleg van de omgeving. Er zijn voor dit dossier geen vrijstellingen van
toepassing op bovenvermeld artikelnummer. 1

1.2

DE VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK

Zoals hierboven beschreven werd na de archeologienota, bestaande uit een bureauonderzoek, een
vooronderzoek via uitgesteld traject uitgevoerd. Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem bestond uit
een proefsleuvenonderzoek. Hiermee is het volledige traject van het vooronderzoek doorlopen. Er zijn
voldoende argumenten verkregen om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over het archeologische
potentieel van het terrein. Het uitgevoerde vooronderzoek is met andere woorden volledig afgerond.

1.3

DE AFWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE

Het proefsleuvenonderzoek omvatte de aanleg van acht proefsleuven waardoor 10% van de in de
archeologienota weerhouden zone opengelegd werd. De proefsleuven lagen op een afstand 15 m van
elkaar (as op as), soms slechts 11m. Hierdoor kan gesteld worden dat er op basis van de resultaten van dit
onderzoek, betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over het volledige terrein.
Het proefsleuvenonderzoek bracht zeer weinig archeologische sporen aan het licht en toonde duidelijk aan
dat het leeuwendeel van het projectgebied in een (sub)recent verleden grondig werd verstoord. De zone
waar het bufferbekken zal worden aangelegd, is nagenoeg integraal verstoord en opgehoogd. In de
noordwesthoek en de noordoosthoek van het terrein was het bodemarchief zwaar verstoord in een recent
verleden (vergraven grond met o.a. plastic), mogelijk om dit drassige laaggelegen deel van het terrein te
dempen.
De weinige sporen, die uitsluitend middeleeuws materiaal opleverden en onder een dik colluviaal pakket
lagen, werden aangetroffen in het zuidelijk deel van de onderzoekszone (het hoger gelegen deel van het
terrein). Op dit deel van het terrein zullen de geplande werken zeer beperkt zijn (werfzone, waarbij geen
diepe graafwerken gepland zijn, hooguit het afgraven van de teelaarde om een stabielere ondergrond te
hebben, werfstockage, …).

1

Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend
Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede Praktijk
voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het
gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0 van 1 januari 2017.
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1.4

DE IMPACTBEPALING

Voor een gedetailleerde omschrijving van de geplande werken verwijzen we naar de bekrachtigde
archeologienota. Van impactbepaling kan in deze strikt genomen geen sprake zijn, gezien de afwezigheid
van een archeologische site.

1.5

DE WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Gelet op de talrijke verstoringen en vergravingen op dit terrein, het zeer beperkte aantal sporen en het
gebrek aan onderlinge samenhang door de verstoringen, is de verwachting en waardering ten aanzien van
het archeologisch erfgoed zeer beperkt.
Het proefsleuvenonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het noordelijk deel van het terrein, waar de
bodemingrepen zich zullen situeren, zwaar is verstoord. Voor de zuidelijke helft (zone voor werfinrichting)
werd dan weer duidelijk dat er zeer weinig archeologische sporen aanwezig zijn, en dat deze bovendien
afgedekt zijn door een pakket colluvium (60 tot 80cm dik). Eventuele afgraving in deze zone zal zich
beperken tot de toplaag, om zo een stabielere ondergrond te bekomen voor het aanbrengen van rijpalten,
stockage, …
Dit terrein is in die mate verstoord, dat als er al archeologische restanten zouden bewaard zijn, er geen
zinnige uitspraak kan gedaan worden over de ruimtelijke context of onderlinge samenhang.
Alle elementen in beschouwing genomen, is de archeologische waardering van dit terrein zeer laag.

1.6

DE BEPALING VAN DE MAATREGELEN

Gelet op voorgaande worden er geen verdere maatregelen bepaald. Aangezien het terrein in zeer grote
mate reeds is vergraven en verstoord, is er geen potentieel op kennisvermeerdering, waardoor verder
archeologisch onderzoek niet te verantwoorden valt. Dit advies stelt noch de initiatiefnemer, noch zijn
(onder)aannemers vrij van de in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde
meldingsplicht.
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
Niet van toepassing.
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