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1. Gemotiveerd advies
De nota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een geplande
aanvraag voor een verkavelingsvergunning te Halle Wielewaallaan, waarbij de totale oppervlakte van
de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, werd door de
initiatiefnemer een archeologienota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota
bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van maatregelen was opgenomen dat er
een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in uitgesteld traject.
Het totale plangebied is 8749m² groot en vrijgemaakt van obstakels. De onderzoekbare zone is
bijgevolg 8749m² groot. Hiervan werd 868m² (10%) onderzocht door middel van proefsleuven, en
75m² (0,9%) door middel van kijkvensters. Deze dekkingsgraad was voldoende representatief voor een
inschatting van de archeologische verwachtingen van het terrein, rekening houdend met de
bodemkundige omstandigheden, de aangetroffen archeologische sporen en de recente vergravingen
die op het plangebied plaatsvonden.
Het plangebied had een zekere potentiële archeologische waarde gezien de gekende sites in de
omgeving uit de steentijd, de Romeinse periode, de middeleeuwen en de recentere archeologische
periodes. Het onderzoek heeft echter aangetoond dat binnen de grenzen van het plangebied geen
archeologische site aanwezig is. Er werden geen relevante sporen aangetroffen. Daarnaast werd het
terrein verstoord door verschillende andere recente verstoringen, waaronder een verbrandingskuil,
en werd het terrein in het noordoosten en noordwesten van het projectgebied gedeeltelijk afgegraven
(ca. 5500 m²), hetgeen reeds zichtbaar was door het hoogteverschil op het terrein en bevestigd werd
in de onderzochte bodemprofielen. Het plangebied wordt hier gekenmerkt door een A – C
bodemopbouw, terwijl het hoger gelegen gebied (ca. 3200m²) een intacte bodemsequentie vertoont
met colluviaal pakket dat de C-horizont bedekt en afgedekt wordt door een A(p)-horizont. In dit deel
van het projectgebied werden geen archeologische sporen geattesteerd, ondanks de gevolgde
werkwijze waarbij de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen op verschillende niveaus van
dit colluvium werd gecontroleerd.
Verder archeologisch onderzoek van het plangebied wordt niet geadviseerd, gezien de negatieve
resultaten van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek.
Het archeologisch ensemble wordt voorlopig bewaard bij Acke & Bracke Archeologie. Na afronding zal
het ensemble definitief bewaard worden, volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk, bij
de initiatiefnemer.

