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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Initieel werd door Triharch bvba een archeologienota (ID108718) opgesteld bestaande uit een bureauonderzoek.
Op basis van het bureauonderzoek was het niet mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over
de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan (kennispotentieel) en de omgang hiermee.
Daarom was bijkomend vooronderzoek noodzakelijk.
Tot op heden werd een bureauonderzoek (2016F136), een proefsleuvenonderzoek voor fase 1 (2017G87) en een
proefsleuvenonderzoek voor fase 2 (2019A132) uitgevoerd. Alle onderzoeken werden uitgevoerd ter hoogte van
de GO! Freinetschool Triangel aan de Kleine Steenweg te Booischot 33. Deze locatie is kadastraal gekend als Heistop-den-Berg, 6de afdeling Booischot, sectie C, perceel 933F3.
Voorafgaandelijk aan het proefsleuvenonderzoek fase 2 werden de aanwezige gebouwen gesloopt. Ook de
ondergrondse betonnen verhardingen en funderingen werden al uitgebroken.
Het programma van maatregelen, zoals omschreven in de bekrachtigde archeologienota (ID 1087; afb.9), voorzag
in een proefsleuvenonderzoek waarbij 10 % van het terrein onderzocht diende te worden door middel van
continue proefsleuven van 2 m breed, die op 15 m van elkaar gelegen waren. In totaal werden voor fase 2 vijf
parallelle en N-Z georiënteerde proefsleuven voorzien.
Het programma van maatregelen werd tijdens het uitgevoerde onderzoek grotendeels gevolgd. Het terrein werd
echter door zes sleuven onderzocht gezien reeds een deel van de speelplaats (250 m²) reeds bleek aangelegd,
alsook een geotextiel (332 m²) was
gelegd
met
daarop
fijngemalen
bouwpuin als stabilisatie voor het aan te
leggen sportveld. In totaal werd er 851 m²
aan proefsleuven aangelegd in het
onderzoeksgebied. Samen met de twee
kijkvensters (79 en 58 m²) werd in totaal
988 m² of 12,6 % van de oppervlakte
onderzocht (ca. 7840 m²).
Op basis van het proefsleuvenonderzoek
kon een gemotiveerd advies gegeven
worden aangaande het al dan niet
uitvoeren van verder archeologisch
onderzoek.

Afb. 24. Beslissingsboom bij de afweging voor
de noodzaak van verder vooronderzoek en/of
een opgraving (Bron: OE, CGP 3.0, p. 32).
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https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1087; Magerman ea. 2016.
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1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Tijdens het archeologisch onderzoek van fase 2 werden slechts twee sporen aangetroffen. Er werden geen
vondsten aangetroffen en daarnaast werden er ook geen stalen genomen. Toch kunnen de sporen op basis van
hun vulling als post-middeleeuws tot recent gedateerd worden.
De recente alsook voorgaande ingebruikname van het terrein heeft mogelijk ondiepe sporen vergraven. Aangezien
ook diepere sporen ontbreken zijn er geen aanwijzingen dat het terrein in het verleden bewoond en/of gebruikt
werd.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant de bouw van een nieuwe school op de terreinen van de huidige GO! Freinetschool Triangel
aan de Kleine Steenweg te Booischot 33. Deze locatie is kadastraal gekend als Heist-op-den-Berg, 6de afdeling
Booischot, sectie C, perceel 933F3 en kent een totale oppervlakte van 13.260 m².
Onderstaande beschrijving van de bodemingrepen werd overgenomen uit de door Triharch bvba opgestelde
archeologienota. 19
Fase 2 van het proefsleuvenonderzoek heeft betrekking op de achterliggende zone (ca. 7840 m²). In deze zone
wordt de bestaande werden gesloopt. De bestaande funderingen, verhardingen en ondergrondse infrastructuur
wordt verwijderd. Het terrein wordt waar nodig aangevuld en op het bestaande maaiveld genivelleerd. De
bestaande hoogstammige bommen blijven behouden. De funderingen en verhardingen zullen een maximale
verstoringsdiepte kennen van 0,8 m onder het maaiveld.
Voorafgaand aan de uitvoering van laatstgenoemde fase werd de bestaande bebouwing gesloopt. De bestaande
funderingen, verhardingen en ondergrondse infrastructuur werden verwijderd. De bestaande bomen blijven
behouden. Met uitzondering van een wadi en de fietsenstalling wordt nergens dieper dan 0,8 m onder het
maaiveld afgegraven.
Gezien de archeologische verwachting laag is, zullen de geplande bodemingrepen geen invloed hebben.

1.4 Bepaling van Maatregelen
Aangezien er geen archeologische sporen en vindplaatsen zijn aangetroffen, heeft het onderzoeksgebied een lage
archeologische waarde en heeft de geplande ruimtelijke ontwikkeling geen impact op het bodemarchief. Een
vervolgonderzoek wordt dan ook niet als noodzakelijk geacht. Verder archeologisch onderzoek zou niet tot
kenniswinst leiden. Er wordt daarom geen verder archeologisch onderzoek aanbevolen.
Desondanks blijft tijdens de werken de meldingsplicht van archeologische vondsten gelden. De context zit vervat
in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de
drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien
dagen na het vinden.
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https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/1087; Magerman ea. 2016, deel 1, 5-8
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