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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante
bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend
archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit
niet kan ingepast worden binnen deze archeologienota.
Uit de historische en archeologische studie werd duidelijk dat de site zich bevindt in een
zone met redelijke verwachting voor archeologische sporen daterend uit de steentijd,
metaaltijden en latere periodes, hoewel op basis van enkel het bureauonderzoek niet met
100% zekerheid gesteld kan worden dat er effectief een archeologische site aanwezig is en
wat de karakteristieken daarvan zijn. Over de diepte waarop de archeologische sporen zich
zouden kunnen bevinden is weinig informatie
Na de studie van de geplande werkzaamheden werd echter duidelijk dat deze nauwelijks
zullen ingrijpen in het bodemarchief:
-

Voor de aanleg van het fietspad zal de ondergrond afgegraven worden met 0,30mmv over het ganse tracé van het projectgebied.
Handmatige boringen hebben aangetoond dat de ondergrond ter hoogte van het
spoorwegtalud bestaat uit aangevoerde grond voor de aanleg van de berm.
Voor de aanleg van de brugpijler en de landhoofden zullen de ingrepen in de bodem
dieper gaan, maar slechts over een beperkte oppervlakte

Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch
onderzoek op deze site, zowel in de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de
bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel
moment resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen
op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens
werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1.
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Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.

