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1 Gemotiveerd advies
Dit gemotiveerd advies is gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2016I115) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag. Er is voldoende informatie gegenereerd om een te bekrachtigen
archeologienota op te maken die het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering afdoende
staaft.
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn verschillende laatmiddeleeuwse sites vastgesteld.
Vaak ging het om een hoeve met walgracht. Ook bevond er zich in de buurt een vlaszwingelmolen,
het

omgevende

gebied was

dus een

landbouwgebied met

vlasindustrie.

Naast een

vertegenwoordiging van de late middeleeuwen rondom het onderzoeksgebied, heeft tijdens de
Tweede Wereldoorlog de Leieslag (1940) plaatsgevonden in Kuurne.
Het historische onderzoek toont aan dat er binnen het onderzoeksgebied vaak sprake is geweest van
nieuwe bebouwing, zeker tijdens de voorbije decennia wanneer het industriegebied frequent
vernieuwd werd. Hierdoor vonden er significante verstoringen plaats op het gehele terrein. De
geplande ingrepen zijn versnipperd over het onderzoeksgebied en snijden geen onverstoord terrein
aan waardoor de kans op beschadiging van het bodemarchief miniem tot onbestaand is. Indien toch
materiaal gevonden wordt binnen het onderzoeksgebied zal het gaan om losse vondsten zonder
duidelijke context en zonder meerwaarde voor het potentieel op kennisvermeerdering.
Dit alles in overweging genomen kan besloten worden dat het archeologisch en cultuurhistorisch
potentieel van het onderzoeksgebied reeds te sterk verstoord werd door eerdere constructiefases
om verder onderzoek te verantwoorden. De geplande werken zullen het erfgoed van het
onderzoeksgebied niet (verder) verstoren en zullen ook niet leiden tot een verlies van potentiële
kennis. De opdrachtgever, en de aannemer, van de geplande werken dienen tijdens de uitvoering
van de werken echter wel rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.
Eventuele vondsten dienen steeds gemeld te worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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 bureauonderzoek zijn
geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook geen programma van maatregelen opgesteld te
worden.
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