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ARCHEOLOGIENOTA BERLAREBROEK
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
In dit hoofdstuk worden de maatregelen voorgesteld, gebaseerd op het assessment van het bureauonderzoek voor de verschillende locaties waar de VLM maatregelen zal realiseren ikv
natuurinrichtingsproject Berlarebroek – Donkmeer. Omwille van de leesbaarheid zijn de maatregelen
gespecifieerd per locatie, overeenkomstig de opbouw van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag waarvoor deze archeologienota werd opgemaakt.

Fig. 1: Situering van de verschillende locaties (Bron: VLM + AIV)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN HEYKENS
1 GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het assessment van de gekende gegevens en de geplande aard van de verstoring is
bijkomend onderzoek niet noodzakelijk. Er worden geen archeologische vondsten verwacht aangezien
het gebied deels uitgeveend werd en nadien terug verlandde. Het is bovendien altijd een zeer nat en
moerassig gebied geweest dat pas zeer laat extensief in gebruik is genomen. De maatregelen zijn
beperkt in omvang en het is niet te verwachten dat kenniswinst kan worden gerealiseerd.
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Standaard worden bij de VLM op de startvergadering alle betrokkenen nog eens gewezen op de
vondstmeldingsplicht. De uitvoering gebeurt door middel van een tandeloze graafbak en afgegraven
vlakken worden niet meer bereden; hierdoor kunnen afwijkende bodemsporen snel gedetecteerd
worden. In dat geval worden de graafwerken gestaakt en wordt de VLM-archeoloog gecontacteerd die
beslist wat er verder moet gebeuren.

2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Er zijn geen bijkomende maatregelen noodzakelijk. De wettelijke vondstmeldingsplicht volstaat.

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN HEMELSE RIJ
1 GEMOTIVEERD ADVIES

Op basis van het assessment van de gekende gegevens en de geplande aard van de verstoring is
bijkomend onderzoek niet noodzakelijk. Er worden geen archeologische vondsten verwacht aangezien
het gebied altijd zeer nat en moerassig geweest is en pas zeer laat extensief in gebruik is genomen. De
maatregelen zijn beperkt in omvang en het is niet te verwachten dat kenniswinst kan worden
gerealiseerd.

Standaard worden bij de VLM op de startvergadering alle betrokkenen nog eens gewezen op de
vondstmeldingsplicht. De uitvoering gebeurt door middel van een tandeloze graafbak en afgegraven
vlakken worden niet meer bereden; hierdoor kunnen afwijkende bodemsporen snel gedetecteerd
worden. In dat geval worden de graafwerken gestaakt en wordt de VLM-archeoloog gecontacteerd die
beslist wat er verder moet gebeuren.

2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Er zijn geen bijkomende maatregelen noodzakelijk. De wettelijke vondstmeldingsplicht volstaat.
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