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1.

GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het bureauonderzoek kon niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. Op basis van de bestaande bronnen kunnen we besluiten dat het archeologisch potentieel
van het projectgebied middelmatig tot hoog is. Ter hoogte van het projectgebied worden
voornamelijk sporen uit de metaaltijden en de Romeinse periode verwacht, hoewel andere periodes
niet uitgesloten kunnen worden. Naar steentijdsites toe wordt het archeologisch potentieel eerder
als laag ingeschat. De meest nabije waterloop is van meer recente oorsprong en dus niet relevant
naar steentijdsites toe.
De geplande werken voorzien enerzijds in de afbraak van het bestaande gebouw, een reliëfwijziging
van het bestaande terrein en de bouw van twee nieuwe gebouwen met verhardingen en
infiltratiegrachten. Afhankelijk van de verstoring door de bouw van het huidige gebouw kunnen nog
archeologische resten aanwezig zijn. De oostelijke en zuidelijke zone is momenteel grotendeels
braakliggend en werd mogelijk niet of weinig verstoord.
Gezien de verstoring die de geplande werken teweeg zullen brengen, het archeologisch potentieel en
de onduidelijkheid i.v.m. mogelijk verstoorde zones is bijkomend onderzoek noodzakelijk en dit door
middel van proefsleuven. Op deze manier kan meteen een goed beeld verkregen worden van het
archeologisch potentieel en eventuele verstoringen.
Omwille van praktische redenen werd uiteindelijk afgeweken van het oorspronkelijk Programma van
Maatregelen en werd besloten om het proefsleuvenonderzoek in twee fases uit te voeren. Deze nota
omvat de uitvoering van fase 1 (ca. 20.175 m²). Fase 1 omvat de oostelijke en zuidelijke zone. Deze
werd op 7 en 9 november 2018 door middel van proefsleuven geprospecteerd. Tijdens dit onderzoek
kon slechts de helft van het onderzoeksgebied effectief onderzocht worden omwille van de
aanwezigheid van een talud. Ter hoogte van de 9 aangelegde werkputten werden geen archeologisch
relevante sporen aangetroffen. In totaal werden 10 sporen opgetekend waarvan 9 van antropogene
oorsprong en één van vermoedelijke natuurlijke oorsprong. De antropogene sporen zijn allen van
recente aard (20ste-21ste eeuw).
Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek, bijkomende boringen en de geplande werken
werd opnieuw een impactanalyse gemaakt voor de niet onderzoekbare zone van fase 1 en de nog te
onderzoeken zone van fase 2. Voor de zone van fase 1 kan enerzijds besloten worden dat het
proefsleuvenonderzoek aangetoond heeft dat er geen archeologisch relevante site binnen het
onderzoekbaar gebied aanwezig is, anderzijds dat de zone van de sprinklertank en het bufferbekken
reeds verstoord is en de geplande werken niet dieper gaan dan het talud. Er wordt bijgevolg geen
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen voor de zone van fase 1 en geadviseerd om het
onderzoeksgebied fase 1 vrij te geven. Er dient hiervoor geen programma van maatregelen opgesteld
te worden.
Ter hoogte van fase 2 is geen bijkomend archeologisch onderzoek noodzakelijk door middel van
proefsleuven ter hoogte van het noordelijke gebouw (geplande werken gaan niet dieper dan de
gekende verstoring) en ter hoogte van het zuidelijke gebouw (de gekende verstoring gaat beduidend
dieper dan het gekend archeologisch niveau). Deze zones kunnen vrijgegeven worden. Ter hoogte
van het centrale gebouw en de zones rondom de gebouwen is wel een bijkomend
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. Voor dit onderzoeksgebied blijven de voorwaarden van kracht
die zijn opgemaakt in het Programma van Maatregelen behorende tot de archeologienota1.
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Figuur 1: Afbakening vrij te geven zones en voorstel proefsleuvenplan fase 2. © Devroe bvba 2018
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