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Gemotiveerd advies
Er werd een landschappelijk booronderzoek (projectcode: 2018H211), een verkennend archeologisch
booronderzoek (projectcode: 2018K344) en een proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2018L146)
uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt
in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.
Binnen de te onderzoeken zone werden op basis van een bureauonderzoek archeologische resten
verwacht uit de steentijd tot de middeleeuwen. Naar aanleiding van het archeologische potentieel
dat bleek uit het bureauonderzoek, werden een landschappelijk en een verkennend archeologisch
booronderzoek uitgevoerd. Op delen van het terrein is sprake van een goed bewaard bodemarchief.
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen steentijd artefacten
aangetroffen. De kans is bijgevolg klein dat een steentijd artefactensite aanwezig is. De vastgestelde
bodemopbouw binnen het goed bewaarde deel van het onderzoeksgebied maakt dat relevante
archeologische sporen aanwezig kunnen zijn op het volledige terrein. Dit dient verder onderzocht te
worden aan de hand van een proefsleuvenonderzoek.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein sporen vastgesteld. Het gaat
om kuilen en verstoringen, die in de nieuwste tijd gedateerd worden. De sporen zijn te relateren aan
het nivelleren van het terrein in het verleden en aan het gebruik van het terrein als camping en als
woonplaats tijdens de nieuwste tijd. De aanwezige sporen werden voldoende gedocumenteerd
tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. De hoge graad van verstoring maakt dat het
potentieel op kennisvermeerdering in geval van een opgraving op het terrein zeer laag is. Op basis
van al deze elementen komen we tot het besluit dat geen bijkomende archeologische maatregelen
nodig geacht worden in het kader van de geplande werken.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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