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1 Gemotiveerd advies
Zoals aangegeven in het Verslag van Resultaten van het vooronderzoek, worden geen archeologische
sporen of vondsten meer verwacht ter hoogte van de geplande ingrepen. Het bodembestand werd
namelijk tijdens de 19de en 20ste eeuw reeds tot zekere diepte verstoord tijdens de aanleg van het
gebouw met kelder en later tijdens het graven van een ondergrondse parkeergarage. Omdat het
stedelijke karakter van de omgeving rondom het plangebied een ontwikkeling is daterende uit de
laatste eeuwen, wordt bijgevolg ook geen complexe stratigrafie ter hoogte van het onderzoeksterrein
verwacht.
De geplande ondergrondse garage neemt grotendeels het zelfde volume in als de bestaande
parkeerkelder. De resterende zone van ca. 175m² ,die nog niet verstoord werd door de aanleg van de
huidige verdieping, gelegen aan de Belpairestraat, is gezien de beperkte archeologische verwachting
niet groot genoeg om voldoende kenniswinst op te leveren.
Concreet wil dit zeggen dat het bodemarchief ter hoogte van het grootste deel van de geplande
ingrepen verstoord is tot een diepte van ten minste 3m onder het huidige loopniveau. Op basis van
het bodemonderzoek ter hoogte van het aanpalend terrein kunnen we vaststellen dat tot een diepte
van ten minste 1,7m onder het loopniveau de bodem reeds opgehoogd was voorafgaand de aanleg
van de parking. Het potentieel archeologisch niveau zou zich dan ook op een diepte van ca. 1,7m onder
het maaiveld bevinden, mochten de ondergrondse niveaus niet tot een diepte van ca. 3m gegraven
zijn. Ter hoogte van de geplande ingrepen worden bijgevolg nog weinig of geen archeologische sporen
of vondsten meer verwacht. Het potentieel op kennisvermeerdering is daarom laag tot onbestaand,
verder archeologisch onderzoek heeft bijgevolg geen meerwaarde.

1.1 Volledigheid van het onderzoek
Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kon enkel het bureauonderzoek uitgevoerd
worden. Op basis van dit vooronderzoek kon met voldoende zekerheid een uitspraak gedaan worden
over de afwezigheid van archeologisch erfgoed op het terrein. Het advies van BAAC Vlaanderen bvba
luidt dat verder vooronderzoek geen kenniswinst zal opleveren en bijgevolg niet dient uitgevoerd te
worden. Bijgevolg werd geen programma van maatregelen opgemaakt.
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