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1 Gemotiveerd advies
Advies

Oppervlak

Tijdstip

Voorwaarde

Opgraving

2500 m²

Na bekrachtiging nota

Uitvoer volgens plan van
maatregelen

1.1 Volledigheid van het onderzoek
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Op basis van het bureauonderzoek kon niet met zekerheid gezegd worden of er al dan niet
archeologische waarden in de ondergrond bewaard waren. Er werd besloten dat, gezien de ligging op
een rug in het landschap, op relatief korte afstand van stromend water, gezien de bodemkundige
kartering met de mogelijkheid tot een B-horizont en gezien de vondsten in de ruimerere omgeving die
wijzen op sporen uit de steentijd, de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen, de
archeologische verwachting matig tot hoog was. Opvallend was het ontbreken van archeologische
gegevens in de directe omgeving.
Na het uitvoeren van het landschappelijk booronderzoek kon besloten worden dat de originele
bodemopbouw binnen het projectgebied volledig verstoord werd. Er kon niet uitgemaakt worden
hoeveel van de originele bodem vernield werd, omdat niet geweten was hoe dik de verschillende
horizonten geweest waren. Wat op het terrein werd vastgesteld was een AC-profiel voor het gehele
projectgebied. Dit kelderde het steentijdpotentieel maar de aanwezigheid van archeologische sporen
uit de andere periodes bleef overeind.
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat lokaal binnen het projectgebied enkele diepere
verstoringen zijn in de vorm van funderingen, de aanwezigheid van kelders werd niet vastgesteld.
Opgemerkt moet worden dat de sloop ondergronds nog dient te gebeuren en dat dit eventuele
bijkomende verstoringen met zich meebrengt.
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De resultaten van het proefsleuvenonderzoek tonen aan dat er zich op een deel van het projectgebied
een site bevindt. Het betreft een site met bewoningssporen die gedateerd kunnen worden in de late
ijzertijd en mogelijk ook in de Romeinse tijd. De datering gebeurde op basis van het aangetroffen
aardewerk. Gezien de geplande verstoringen waarbij het terrein zal afgegraven worden met dieptes
tot -3,5 m voor de parkeergelegenheid en lokaal tot -80 cm voor de funderingen, zal het aanwezige
archeologisch erfgoed, dat zich bevindt op -50 tot -60 cm, volledig vernield worden. Om deze redenen
wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een archeologische opgraving.
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Figuur 1: Synthesekaart naar aanleiding van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en het
landschappelijk bodemonderzoek met aanduiding van de advieszone
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Naam site

Hamme, Veldstraat

Ligging

Veldstraat 188, gemeente Hamme, provincie Oost- Vlaanderen

Kadaster

Hamme, Afdeling 1, Sectie A, Percelen: 1726F2, 1725C3, 1726Y2,
1726Y3, 1726V2, 1726W3, 1726Z3, 1726G2, 1726H2, 1726F3,
1726K3, 1725S6, 1725T6, 1725V6, 1725W6, 1725X6, 1725Z8.

Coördinaten

Noordwest:

x: 134666,43

y: 197918,33

Noordoost:

x: 134710,90

y: 197940,32

Zuidwest:

x: 134699,41

y: 197866,31

Zuidoost:

x: 134699,25

y: 197866,15

Projectcode BAAC Vlaanderen

2018-0076

ID archeologienota

ID 5349
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2.1 Administratieve gegevens
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Figuur 2: Plangebied op topografische kaart
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Figuur 3: Plangebied op de GRB-kaart
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2.2 Afbakening site
Voor de uit te voeren archeologische opgraving wordt een oppervlak van 2.500 m2 geadviseerd (Figuur
4). Deze is afgebakend op basis van de aangetroffen sporen, die zich verspreiden over het gehele
onderzoeksterrein.
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Doordat in de oostelijke en zuidelijke zone een klein deel niet onderzocht kon worden door de
aanwezigheid van bebouwing en verharding, is het mogelijk dat hieronder een deel zwaar verstoord
is. Als blijkt dat er op dit deel diepe verstoringen aanwezig zijn, kan de afbakening tijdens het
vervolgonderzoek verkleind worden.
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Figuur 4: Advieszone archeologisch onderzoek
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2.3 Archeologische begeleiding bij ondergrondse sloop
Daar het vooronderzoek plaatsvond voor de uitbraak van funderingen dienen de ondergrondse
sloopwerken nog te gebeuren in het projectgebied. Gezien de nabijheid van funderingen bij de
aangetroffen sporen, lijkt het aangewezen om bij het uitbreken van deze funderingen een
archeologische begeleiding te voorzien. Daar kan de archeoloog de kraanmachinist duiden op de
locaties waar voorzichtigheid geboden is en dat de sloopwerken in lijn dienen te gebeuren. Het
uitgraven van diepe kuilen tijdens deze sloopwerken moet vermeden worden, aangezien ze het
archeologisch vlak vernielen en zo de archeologische leesbaarheid in gevaar brengt.
De aanwezigheid van een archeoloog voor één dag tijdens de sloop moet hopelijk voldoende zijn om
de archeologische sporen te vrijwaren van verder degradatie. De begeleiding biet hier echter geen
100% sluitende garantie in. Sporen en vondsten die aan het licht zouden komen dienen geregistreerd
te worden volgens de bepalingen opgesteld in de Code Goede Praktijk, hoofdstuk 19.

BAAC Vlaanderen

Figuur 5: Fundering nabij aangetroffen sporen
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Figuur 6: Geselecteerde zones voor archeologische begeleiding
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2.4 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
2.4.1

Algemene onderzoeksdoelstellingen

De resultaten van de opgraving kunnen in de eerste plaats meer inzicht opleveren over de aard, de
omvang, de inrichting en eventueel de fasering van de aangetroffen archeologische vindplaats.
Tenslotte dient het onderzoek van de archeologische vindplaats gekaderd te worden binnen het
gekende archeologisch kader van de regio Hamme.
2.4.2

Onderzoeksvragen
Indien er meerdere geschikte contexten voor pollenanalyses aanwezig zijn:

Landschappelijk:

•

Welke verandering traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de
vegetatiestructuur en de openheid van het landschap?

Nederzetting:
•

Wat is de omvang en de begrenzing van de nederzetting?

•

Wat is de aard van vindplaats?

•

Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering?

•

Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein,
eventueel in verschillende fasen?

•

In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er
uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en
functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van
herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de
gebouwen?

Materiële cultuur:
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de
vondstdichtheid en de conserveringsgraad?
Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de
aangetroffen fasen? In hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot
aardewerk en andere materiaalcategorieën uit aangrenzende regio's
toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn aanwijsbaar?
Aanbevelingen:
Welke conserveringsmaatregelen moeten genomen worden om een goede
bewaring en toekomstig onderzoek te garanderen?

BAAC Vlaanderen

Strekt de site zich nog uit naar de aanpalende percelen?
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2.5 Strategie, methoden en technieken
2.5.1

Algemeen

Er wordt aangeraden om zo groot mogelijke oppervlaktes in een enkele beweging bloot te leggen. Op
deze manier kunnen de interne relaties tussen afzonderlijke sporen zichtbaar gemaakt worden. Doch
moet bij het kiezen van de oppervlakte van de werkputten gekozen worden voor een dergelijke
omvang dat ze niet té groot worden en de sporen te lang onderworpen zijn aan degradatie door
mogelijke regen, droogte of vorst.
Doordat tijdens het proefsleuvenonderzoek in de oostelijke en zuidelijke zone een klein deel niet
onderzocht kon worden door de aanwezigheid van bebouwing en verharding is het mogelijk dat
hieronder een deel zwaar verstoord is. Als blijkt dat er op dit deel diepe verstoringen aanwezig zijn,
kan de afbakening tijdens het vervolgonderzoek verkleind worden.
Boven- en ondergrond blijven gescheiden tijdens het afgraven, zodat deze ook in de juiste volgorde
kunnen teruggebracht worden na afronding van het onderzoek. Op het grootste deel van de opgraving
dient slechts één vlak aangelegd worden. Het kan nodig zijn om lokaal een tweede vlak aan te leggen
op locaties waar veel verstoringen voorkomen. De veldwerkleider beslist of de aanleg van een tweede
vlak op bepaalde locaties nodig is. Indien de verstoringen dieper zijn dan de te verwachten
archeologische sporen is een tweede vlak niet nodig.
Het veldwerk wordt dermate georganiseerd dat er efficiënt en wetenschappelijk verantwoord wordt
opgegraven. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming van kranen en grondverzet enerzijds
en opgravingsploegen anderzijds. Opengelegde opgravingsvlakken mogen niet betreden worden met
kraan of ander zwaar materiaal. Er wordt dagelijks voorzien in een volledige opmeting van werkputten
en sporen. Dit betekent dat een recent en aangevuld grondplan beschikbaar is.
Gezien reeds voldoende referentieprofielen zijn gedocumenteerd tijdens het proefsleuvenonderzoek
is de aanleg van bijkomende profielen volledig te bepalen door de veldwerkleider. Indien het
noodzakelijk wordt geacht voor de juiste interpretatie van sporen of structuren, kunnen deze alsnog
aangelegd en gedocumenteerd worden. Bij erfgreppels en andere lineaire structuren die de
opgravingszone uitlopen, wordt een profiel aangeraden om de relatie met de bodem te kunnen
bepalen.
Voor de specifieke vereisten waaraan de opgraving dient te voldoen, wordt verwezen naar het
hoofdstuk 15 in de Code van Goede Praktijk.
Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage dienen te voldoen aan de methodiek zoals
beschreven in de Code van Goede Praktijk hoofdstukken 14 en 15.
2.5.2

Specifieke methodologie

Van elke werkput worden overzichtsfoto’s gemaakt. Elke werkput wordt digitaal ingemeten binnen
het lambert32-coördinatenstelsel. Hierbij wordt zowel de putrand en vlak als het omliggend maaiveld
ingemeten. Alle sporen worden gefotografeerd, beschreven alsook digitaal ingemeten binnen het
Lambert32-coördinatenstelsel. Er wordt dagelijks voorzien in een volledige opmeting van werkputten
en sporen. Dit betekent dat een recent en aangevuld grondplan beschikbaar is.
Indien een spoor zich tegen de putwand bevindt, wordt het profiel hier opgeschoond om de relatie
tussen het spoor en de aardkundige eenheden te registreren.

BAAC Vlaanderen

Opgraven van sporen
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Bij het aantreffen van structuren dient de volledige structuur zichtbaar te zijn in het vlak. Deze worden
fotografisch vastgelegd met een overzichtsfoto.
Alle sporen worden gecoupeerd. Bij structuren worden de sporen van deze structuur allemaal in
dezelfde richting gecoupeerd. De coupes worden gefotografeerd, opgetekend en ingemeten.
Vondsten worden per spoor en per stratigrafische laag ingezameld.
Selectie vondsten
Alle vondsten die tijdens de aanleg van de werkputten en het opschaven, couperen en afwerken van
de sporen worden aangetroffen, worden verzameld en geregistreerd. Bij relevante archeologische
sporen of bodemeenheden wordt daarenboven actief op zoek gegaan naar vondsten. Enkel in sporen
met een duidelijk recente ouderdom worden niet alle vondsten systematisch ingezameld.
Referentieprofielen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden referentieprofielen geregistreerd, teneinde een zo
representatief mogelijk beeld te bekomen van de bodemkundige en Quartairgeologische opbouw van
het plangebied. Rekening houdende met de natuurlijke, archeologische en technische
omstandigheden werden de profielen gelijkmatig over de hele site verspreid. Vervolgens zijn deze per
laag of horizont lithologisch en bodemkundig beschreven. Gezien er reeds verschillende profielen
geregistreerd zijn en er ook reeds een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van een
booronderzoek gebeurde dienen er geen extra profielen geregistreerd te worden. Indien de
veldwerkleider dit nodig acht, kan dit toch steeds gebeuren.
Metaaldetectie
Elk aangelegd vlak wordt met een metaaldetector geprospecteerd, zodat vondsten gelokaliseerd
worden voordat zij tevoorschijn komen. De storten van de lagen die het bovenste niveau afdekken
waarop sporen of vondstenconcentraties aanwezig kunnen zijn, worden met de metaaldetector
doorzocht indien deze lagen vondstenconcentraties bevatten of resten van archeologische sites, of
belangrijke informatie bevatten over de prehistorische en historische ontwikkeling van het terrein.
De storten uit de sporen worden steeds gecontroleerd met de metaaldetector. Het gebruikte apparaat
beschikt steeds over een functie voor metaaldiscriminatie en een functie om storende
achtergrondsignalen te onderdrukken of filteren.

BAAC Vlaanderen

Metaalvondsten gelokaliseerd d.m.v. een metaaldetector worden enkel ingezameld als zij zich aan het
vlak bevinden, als ze zich in een spoor bevinden dat opgegraven wordt, of als ze afkomstig zijn uit de
storten. Vondsten die ingezameld worden bij het aanleggen van het vlak en die niet aan een spoor
toegeschreven kunnen worden, worden op het vlakplan aangeduid met hun vondstnummer.
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2.5.3

Natuurwetenschappelijk onderzoek

De onderzoeksstrategie omvat tevens een voorstel voor staalname. De staalname die tijdens het
vooronderzoek werd uitgevoerd dient mee in de evaluatie opgenomen te worden. Volgende
vermoedelijke hoeveelheden van verschillende onderzoek worden ingeschat ter beantwoording van
de onderzoeksvragen:
VH
Waardering
Waardering stalen voor datering (14C + determinatie)

5

Waardering macroresten (analyse op natte contexten)

5

Waardering pollenstalen

2

Analyse en datering
14

C datering

5

Macroresten

5

Pollenanalyse (min. 400 tellingen per staal)

2

Vondstmateriaal
Röntgen metaal

2

Conservering metaal

2

Conservering aardewerk
Aardewerkrijke context

2
2

In verband met de voorgestelde datering moet wel rekening gehouden worden met het
‘hallstattplateau’ in de calibratiecurve voor 14C-datering. Het is echter steeds zinvol om toch een aantal
dateringen uit te voeren gezien er weinig vondstmateriaal verwacht wordt en een datering uit een
andere periode niet uitgesloten is (vb. late ijzertijd spieker of een late bronstijd silo)

BAAC Vlaanderen

Bij de koolstofdateringen dient extra aandacht uit te gaan naar de oorsprong van het staal. Wat wordt
gedateerd en is dit geschikt voor datering? Zo is het weinig opportuun een verkoold graantje uit een
paalkuil te dateren als het graantje in de vulling van de uitgraafkuil is gevonden (Figuur 7)
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Figuur 7: De mogelijkheid tot residueel materiaal in een paalkuil1

De veldwerkleider beslist op welke manier de staalname wordt aangepakt en of het nodig is een
natuurwetenschapper te betrekken, rekening houdend met het beantwoorden van de
onderzoeksvragen. Hoofdstuk 20 in de Code van de Goede Praktijk bespreekt uitvoerig het
natuurwetenschappelijke onderzoek bij opgravingen. Voor bemonsteringsstrategie wordt verwezen
naar hoofdstuk 20.3 van de Code van Goede Praktijk.
Ook het assessment van de staalnames gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk. De relevante
stalen worden bepaald na advies van de gespecialiseerde laboratoria, rekening houdend met het
beantwoorden van de onderzoeksvragen.
2.5.4

Voorziene afwijkingen van de GCP en de algemene bepalingen onderzoekstechnieken en
specifieke methode

De uitvoering van alle werkzaamheden op het terrein dienen te gebeuren volgens de Code Goede
Praktijk, eventueel aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten daartoe
aanleiding geven. Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de Code Goede Praktijk voorzien. Indien
door omstandigheden toch wordt afgeweken van de Code Goede Praktijk, dient dit gemotiveerd te
worden in het archeologierapport en het eindverslag van de opgraving.

2.6 Beoordelingscriteria onderzoeksdoelstellingen
Het onderzoeksdoel kan als bereikt beschouwd worden indien op alle hoger geformuleerde
onderzoeksvragen een relevant antwoord kan worden gegeven.

1

DEFORCE 2015

BAAC Vlaanderen

Indien bij het veldwerk van de voorgestelde methode wordt afgeweken, op basis van de bekomen
inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit beschreven en verantwoord in de
rapportering. indien de aanpak dient te worden aangepast tijdens het veldwerk, dienen alle betrokken
partijen hiervan op de hoogte te worden gebracht.
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2.7 Logistiek kader vervolgonderzoek: termijn, begroting en personeel
2.7.1

Termijn

De veldwerkfase wordt geraamd op 6 werkdagen. Hierbij wordt het aanleggen, documenteren en
afwerken van het opgravingsvlak en het documenteren van coupes en profielen voorzien. Het
uitzonderlijk aantreffen van aanvullende waterputten/-kuilen zal resulteren in een extra werkdag.
Bij het veldwerk wordt uitgegaan van een personeelsbezetting bestaande uit 1 veldwerkleider, 1
assistent-archeoloog en twee veldmedewerkers.
Indien toch beslist wordt om een extra bodemprofiel te zetten dient hiervoor een bodemkundige
voorzien te worden gedurende 1 dag.
Voor de verwerking, assessment van de resultaten en rapportage wordt minimaal de veldwerkleider
en de assistent-archeoloog ingezet. De aardkundige neemt hierbij eventueel het bodemgedeelte op
zich. Het tijdsbestek nodig voor waardering en analyse van de natuurwetenschappelijke onderzoeken
zijn afhankelijk van de planning van het uitvoerend labo.
2.7.2

Begroting

Het archeologisch onderzoek wordt geschat op een kost van 32.000 euro.
Het natuurwetenschappelijk onderzoek wordt geraamd op: 9.960 euro
VH

Prijs per stuk

Totaal

Waardering
waardering houtskoolstalen (14c + determinatie)
waardering macroresten (analyse op natte contexten)
waardering pollenstalen

5
5
2

€ 40,00
€ 150,00
€ 185,00

€ 200,00
€ 750,00
€ 370,00

Analyse en datering
14c datering houtskool
macroresten
pollenanalyse (min. 400 tellingen per staal)
röntgen metaal

5
5
1
2

€ 400,00
€ 1.150,00
€ 750,00
€ 70,00

€ 2.000,00
€ 5.750,00
€ 750,00
€ 140,00

Conservatie
conservatie aardewerk
conservatie metaal

2
2

€ 150,00
€ 150,00

€ 300,00
€ 300,00

Voor onvoorzien wetenschappelijk onderzoek wordt een stelpost toegevoegd die 10% van het hier
voorziene bedrag beslaat. Dit houdt een stelpost in van 996 euro.

De veldwerkfase wordt geraamd op 6 werkdagen. Hierbij wordt het aanleggen, documenteren en
afwerken van het opgravingsvlak en het documenteren van coupes en profielen voorzien. Het
uitzonderlijk aantreffen van aanvullende waterputten/-kuilen zal resulteren in een extra werkdag.

BAAC Vlaanderen

De archeologische begeleiding tijdens de ondergrondse sloop wordt geraamd op één dag waarbij de
dagprijs voor een archeoloog wordt aangerekend.
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Bij het veldwerk wordt uitgegaan van een personeelsbezetting bestaande uit 1 veldwerkleider, 1
assistent-archeoloog en twee veldmedewerkers.
Voor de verwerking, assessment van de resultaten en rapportage wordt minimaal de veldwerkleider
en de assistent-archeoloog ingezet. De aardkundige neemt hierbij eventueel het bodemgedeelte op
zich. Het tijdsbestek nodig voor waardering en analyse van de natuurwetenschappelijke onderzoeken
zijn afhankelijk van de planning van het uitvoerend labo.

2.7.3 Personeel
Het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek dient te bestaan
uit een erkend archeoloog die als veldwerkleider optreedt. Deze persoon beschikt over minstens 200
werkdagen opgravingservaring, waarvan minstens 120 werkdagen op landelijke sites op zandbodem
en ervaring met minstens drie projecten op ijzertijd. Indien de erkend archeoloog niet aanwezig is in
het veld, dient een veldwerkleider met dezelfde competenties continu aanwezig te zijn en diens taken
over te nemen. De erkende archeoloog en/of veldwerkleider heeft de autoriteit over de uitvoering van
het gehele project en staat in voor onder meer de meldingen van de aanvang van opgraving, het
indienen van het archeologierapport en het eindverslag, het beheren van archeologische ensembles
tijdens het onderzoek en het overdragen van archeologische ensembles aan het einde van het
onderzoek. Elke activiteit die ontplooid wordt in het kader van een archeologisch onderzoek door de
erkende archeoloog, zijn werknemers of medewerkers, of zijn onderaannemers tijdens dienstverband
valt onder de eindverantwoordelijkheid van de erkende archeoloog. Hij is aansprakelijk voor het goede
verloop van het onderzoek en het naleven van de decretale bepalingen en de bepalingen uit de Code
van Goede Praktijk. De erkende archeoloog (als natuurlijk persoon) bepaalt de strategie van het
archeologisch onderzoek dat onder zijn autoriteit wordt uitgevoerd en valideert de op te leveren
producten. Indien de erkende archeoloog zelf of binnen zijn organisatie niet beschikt over bepaalde
specialistische expertise en dit onderzoek uitbesteedt, maakt hij de opdrachtomschrijving hiervoor
dusdanig op dat de uitvoering verloopt conform de bepalingen uit de Code van Goede Praktijk. De
veldwerkleider draagt de dagelijkse leiding van het archeologisch onderzoek, brengt de voorziene
onderzoeksstrategie ten uitvoer en behoudt de controle over de werkzaamheden.
De veldwerkleider wordt bijgestaan door 1 assistent archeoloog die beschikt over het diploma zoals
omschreven in het archeologiebesluit en beschikt minstens over 100 werkdagen opgravingservaring,
waarvan minstens 50 werkdagen op landelijke sites op zandbodem en minstens 1 project op ijzertijd.
De assistent archeoloog vervult uitvoerende taken, op aansturen van de veldwerkleider, en staat de
veldwerkleider bij in zijn taken.
Naast de assistent-archeoloog dienen nog 2 veldmedewerkers zonder specifieke vereisten het team
bij te staan.
Naast de archeologen kan het team worden bijgestaan door een aardkundige. Hoofdstuk 21 uit de
Code Goede Praktijk bespreekt de inzet van een aardkundige bij opgravingen.
Natuurwetenschappers, geofysici en materiaaldeskundigen worden alleen aangewend op vraag van
de erkend archeoloog die het nodig acht op basis van de gegevens die vergaard worden tijdens de
archeologische opgraving.

Er worden geen specifieke risico’s voorzien. Indien bij het veldwerk een waterput wordt aangetroffen
dienen veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden bij de uitgraving hiervan.
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2.8 Risicoanalyse en remediëring

18

Programma van maatregelen

2.9 Deponeren archeologisch ensemble
Vergaarde data en vondsten, het archeologisch ensemble, blijven te allen tijde eigendom van de
opdrachtgever. Na onderzoek kan dit ensemble opgenomen worden door een erkend erfgoeddepot,
indien dit voor de regio aanwezig is. Dit in overeenkomst met de opdrachtgever. Indien dit depot niet
voorhanden is, dient een ander depot te worden gezocht of kan een afspraak gemaakt worden met
het uitvoerend bedrijf voor opslag

2.10 Randvoorwaarden
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Het programma van maatregelen waarborgt een gedegen omgang met het waardevol archeologisch
erfgoed binnen het onderzoeksterrein. Elke bodemingreep voor de uitvoer van het archeologisch
onderzoek voorgeschreven in het programma van maatregelen of buiten hierboven vastgelegde
maatregelen worden gezien als een inbreuk tegen het Onroerenderfgoeddecreet. Elke overtreding
tegen het onroerend erfgoed wordt gesanctioneerd volgens Art. 11.2.1 – Art. 11.2.6 van het
Onroerenderfgoeddecreet.
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3 Lijsten
3.1 Lijst met figuren
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