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2. Programma van maatregelen
2.1 Gemotiveerd advies
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd.
De via het bureauonderzoek verzamelde informatie maakt duidelijk dat het onderzoeksgebied niet
bebouwd werd tussen het einde van de 18e eeuw en het derde kwart van de 20ste eeuw. Het
onderzoeksgebied ligt op de Ferrariskaart op de oostelijke helling van de vallei van de Kleine Aa of
Weerijsbeek. Sporen van bewoning in de nieuwe tijd en nieuwste tijd worden niet verwacht. Pas op het
einde van de 20ste eeuw werd het projectgebied in gebruik genomen door een tuinbouwbedrijf. Het
onderzoeksgebied met een oppervlakte van 13905 m2 is quasi volledig bebouwd met een serre.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan worden niet worden uitgesloten dat binnen het
onderzoeksgebied archeologisch erfgoed bewaard bleef, in het westelijk deel van het onderzoeksgebied
daterend uit de steentijd, in het met meest oostelijk deel in de vorm van sporensites die dateren van het
neolithicum tot de volle middeleeuwen.
De bouwplannen voorzien in het afbreken van de bestaande serre met een oppervlakte van 12250 m2 en
het bouwen van een nieuwe serre met een oppervlakte van 10689 m2.
Bij de afbraak van de bestaande serre worden de paaltjes waarop de serre rust verticaal uitgetrokken met
een klem gemonteerd op een kraan. Deze manier van werken voorkomt bijkomende beschadiging van
het bodemarchief. De bouw van de nieuwe serre omvat diepe bodemingrepen daar waar poeren worden
voorzien waarop de kolommen voor de dragende constructie van de serre worden bevestigd. Doordat de
gaten voor de poeren geboord worden blijven de diepe bodemingrepen voor de bouw van de nieuwe
serre beperkt tot een oppervlakte van 43,26 m2 verspreid over in totaal 305 boorpunten in een raster van
8 X 5 meter.
De negatieve impact van de geplande bodemingrepen op eventueel in de ondergrond bewaard
archeologisch erfgoed zal beperkt zijn gezien de methode van afbraak voor de bestaande serre en de
constructiewijze gebruikt voor de nieuwe serre. Verder onderzoek om vast te stellen of er archeologische
sporen aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied wordt op basis van de resultaten van het uitgevoerde
bureauonderzoek niet noodzakelijk geacht. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te
worden opgesteld. (zie 1.2.4 en 1.2.5).
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