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1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Na afloop van de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek in een uitgesteld traject kon er een
gefundeerde uitspraak gedaan worden over de aan- of afwezigheid van een archeologische site en
met name dan de waarde ervan, en het kennispotentieel.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site
Bij het proefsleuvenonderzoek werden een aantal sporen aangetroffen, het gaat om losstaande
kuilen of paalsporen zonder duidelijke chronologie of onderling verband, greppels en grachten. De
uitgebreide toelichting is terug te vinden in het deel Verslag van Resultaten.

1.3 Impactbepaling
Het kader waarbinnen deze nota wordt opgemaakt is een verkavelingsvergunning. Hierbij wordt
rekening gehouden met een totale verstoring van het potentieel aanwezige bodemarchief.

1.4 Waardering van de archeologische site
Het sporenbestand uit de proefsleuven bestaat uit losstaande kuilen of paalsporen zonder duidelijke
chronologie of onderling verband, greppels en grachten:
- De aangetroffen kuilen en paalsporen vertonen geen onderling verband. Verder werd uit
deze sporencategorieën geen enkele vondst gerecupereerd. De chronologie en functie van
deze sporen is bijgevolg onduidelijk.
- Bij de greppels en grachten kan wellicht een chronologisch onderscheid gemaakt worden.
Één gracht kon gevolgd worden doorheen enkele sleuven. Zijn oriëntatie en één wandscherf
handgevormd, reducerend gebakken aardewerk doet vermoeden dat dit spoor mogelijk
Karolingisch of volmiddeleeuws is in oorsprong. Verder is een deel van de grachten en
greppels wellicht onderdeel van de Post-middeleeuwse 17de of 18de eeuwse perceelindeling
en bijgevolg archeologisch niet bijzonder interessant. Het terrein is op dat moment in gebruik
als akkerland. Van de overige grachten en greppels is zowel de chronologie als functie
onduidelijk, mede door een compleet gebrek aan vondstmateriaal.
Het sporenbestand op de site is in het algemeen bijzonder steriel wat de aanwezigheid van
vondstmateriaal betreft.
Op basis van deze resultaten uit het proefsleuvenonderzoek, wordt de trefkans op archeologische
sporen en vondsten met een hoog wetenschappelijk potentieel als laag ingeschat.
Er wordt bijgevolg geen vervolgonderzoek geadviseerd.

2 Programma van maatregelen
Gezien er geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen Programma van Maatregelen nodig.
Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht
die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals
deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt
voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische
opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.

