BAAC Vlaanderen
Programma van maatregelen

Nota

Dendermonde, Leopold II-laan
Programma van Maatregelen

sjabloon versie 3.0

BAAC Vlaanderen bvba
Hendekenstraat 49
9968 BASSEVELDE
info@baac.be

Programma van maatregelen

1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek door middel
van ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven. Dit werd uitgevoerd in de Leopold II-laan 14 te
Dendermonde. 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.
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een voorafgaande
archeologienota voor de geplande werken. Het verslag van resultaten van deze nota vermeldt de
resultaten van dit proefsleuvenonderzoek.
Tijdens dit vooronderzoek met ingreep in de bodem kon vastgesteld worden dat een stadsgracht
aanwezig was binnen het volledige plangebied. Er is bijgevolg archeologisch erfgoed aanwezig op het
terrein. De bodem in het gehele plangebied bleek echter verstoord door middel van afgraving, gevolgd
door ophoging. Er is een aanzienlijke recente ophogingslaag aanwezig over het hele plangebied. Deze
verstoringslaag werd opgemeten op een diepte van minstens 1,42m onder het opgemeten maaiveld
en op het diepst registreerbare punt, nabij de voormalige bebouwing, was deze zelfs tot een diepte
van 3m onder het opgemeten maaiveld aanwezig. Ter hoogte van de geplande werken wordt deze
ophogingslaag bijna overal verwacht aanwezig te zijn tot ingreepdiepte.
De waarde van de aanwezige archeologische waarden blijkt eveneens eerder laag te zijn. Het
kennispotentieel is bijgevolg ook laag tot onbestaand, omwille van de recente datering van de
aangetroffen dempingspakketten (vanaf de 18e eeuw), het gebrek aan een ruimer kader binnen het
plangebied en de beperkte verstoring van de aanwezige lagen die zal plaatsvinden bij de uitvoering
van de geplande ingrepen. Er zullen bij deze uitvoering geen tot op heden nog niet onderzochte lagen
van de gracht aangesneden worden en er zal bijgevolg geen bijkomend of relevant archeologisch
erfgoed geraakt worden.
Het advies van BAAC Vlaanderen bvba luidt dat verder onderzoek niet nuttig is. Verder onderzoek
wordt bijgevolg niet geadviseerd.
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