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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van
maatregelen

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek
kan een advies geformuleerd worden betreffende het al dan niet nemen van bijkomende
maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek op het projectgebied
aan de Brusselseheerweg in Ninove. De gegevens afkomstig uit het bureauonderzoek en
landschappelijk bodemonderzoek worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer
geplande bodemingrepen en bouwwerken op het plangebied. Uit deze confrontatie moet
duidelijk blijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om een goed zicht te krijgen op de aanof afwezigheid van archeologische sites op het projectgebied, en eventueel op de datering,
bewaringsgraad, aard en verspreiding van de archeologische restanten. Het advies bepaalt,
indien nodig, welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde onderzoek

Voorlopig kon enkel een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, in de vorm van een
bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek op het plangebied worden
uitgevoerd. De resultaten van deze studie leverden echter onvoldoende informatie op
om met zekerheid een uitspraak te doen over de af- of aanwezigheid van archeologisch
erfgoed op het projectgebied. Andere fases van vooronderzoek konden om juridische
redenen nog niet uitgevoerd worden (zie “Deel 2: Verslag van resultaten: 2.3.6. Afweging
noodzaak en motivering verdere onderzoek”). Om de aanwezigheid en eventuele waarde
van archeologisch erfgoed op het terrein correct te kunnen inschatten zijn volgende
fases van vooronderzoek noodzakelijk na het bekomen van de omgevingsvergunning: een
proefsleuvenonderzoek. In wat volgt wordt een programma van maatregelen opgemaakt
voor de geadviseerde onderzoeksfases.

Figuur 32: Het projectgebied aangeduid op de kadasterkaart
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2. Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek
met ingreep in de bodem
2.1. Administratieve gegevens

Locatie projectgebied: 		
Projectgebied in Ninove, langs de Brusselseheerweg, ter
				hoogte van huisnummer 31-39.
Bounding box (Lambert72):
punt 1: X: 127937,68; Y: 165625,53
				
punt 2: X: 128037,59; Y: 165541,03
Kadaster: 			
Ninove, Afdeling 6/Lieferinge, Sectie A: 115 (partim),
				
113E (partim)
Oppervlakte projectgebied:
4008m²
Oppervlakte percelen: 		
15306m²
Kadasterkaart: 			
Figuur 1

2.2. Vraagstelling en onderzoeksdoelen in uitgesteld traject

De resultaten van het bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek wijzen op
een behoorlijk archeologisch potentieel van het projectgebied, maar kunnen de aan- of
afwezigheid van archeologische sites op het terrein niet met voldoende zekerheid vaststellen.
Het doel van het uitgesteld onderzoek met ingreep in de bodem is om na te gaan of er
archeologische sporen aanwezig zijn binnen het projectgebied. De onderzoeksvragen die
na het bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek nog afdoende beantwoord
moeten worden zijn:
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
- Zo ja, wat is de verspreiding, de aard, datering en bewaringsgraad van de sites?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel?

2.3. Onderzoeksstrategie en -methode

Er is aanvullende informatie nodig, waarvoor bijkomende fases van archeologisch vooronderzoek
noodzakelijk zijn. Om het projectgebied verder te evalueren wordt een vooronderzoek
met ingreep in de bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek voorgesteld. Het
landschappelijk bodemonderzoek toont aan dat er geen sites met complexe verticale strategie
verwacht worden. Deze strategie is wetenschappelijk en economisch gezien de meest efficiënte
methode om de vragen die na het bureauonderzoek resteren te kunnen beantwoorden. Voor
de uitgebreide motivering van de te volgen strategie wordt verwezen naar “Deel 2: Verslag van
resultaten: 2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek”.

2.4. Proefsleuvenonderzoek

2.4.1. Vraagstelling en onderzoeksdoelen

De resultaten van het bureauonderzoek wijzen op een archeologisch potentieel van het
projectgebied, maar kunnen de aan- of afwezigheid van archeologische sites op het terrein
niet met voldoende zekerheid vaststellen. Op basis van het bureauonderzoek worden geen
sites met complexe verticale stratigrafie verwacht. Het doel van het onderzoek met ingreep
in de bodem is om met proefsleuven na te gaan of er archeologische sporen aanwezig
zijn binnen het projectgebied, door een statistisch representatief deel te onderzoeken.
De onderzoeksvragen die na het bureauonderzoek nog afdoende beantwoord moeten
worden zijn:
Tijdens het onderzoek moeten volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
- Wat is de bodemopbouw en eventuele bodemvormende factoren?
- Wat zijn de lokale variaties binnen de bodemgenese?
- Wat is de impact van bodemvormende factoren of processen op het bewaringspotentieel en
de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed?
- Zijn er in de proefsleuven relevante archeologische sporen of (steentijd)artefacten aanwezig?
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Figuur 33: Proefsleuvenplan voor uitgesteld vooronderzoek

Indien er relevante archeologische relicten aanwezig zijn:
- Wat is de aard van de grondsporen (natuurlijke en/of antropogeen)?
- Wat is de bewaringstoestand van deze sporen?
- Welke relevante archeologische structuren of vondstconcentraties zijn aanwezig?
- Wat is hun verspreiding?
- Wat is de densiteit?
- Kan er een ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) gemaakt worden van de zones met
archeologische sporen of steentijdartefacten?
- Wat is de datering van de grondsporen op basis van het vondstmateriaal, de oversnijdingen
en/of opvulling van de sporen en de daarmee gepaarde fasering?
- In welke sporen of bodemhorizonten zijn er steentijdartefacten aanwezig (in situ of secundair
materiaal)?
- Wat is het type vindplaats (bewoning, funerair, religieus, artisanaal, ..) op basis van de aard van
de contexten en/of het vondstmateriaal?
- Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Is er mogelijkheid tot behoud in situ en zijn er eventuele maatregelen nodig om aan het
behoudsprincipe te voldoen?
- Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk is in het kader
van de geplande doelstellingen: kan een afbakening gemaakt worden van bepaalde delen van
het terrein die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten onderzocht worden?
- Welke site-specifieke vragen moeten bij een eventueel vervolgonderzoek door middel van een
opgraving, beantwoord worden?
- Zijn er structuren/sporen met bijzondere aandacht verdienen bij eventueel vervolgonderzoek?
- Welk kennispotentieel heeft de archeologische site op regionaal niveau en in breder
perspectief?
- Kan er een inschatting gemaakt worden van de noodzaak en vermoedelijke hoeveelheden van
natuurwetenschappelijk onderzoek bij verder vervolgonderzoek?
- Kan er een inschatting gemaakt worden over budget, tijdsduur, personeelsbezetting,
personeelskwalificaties en gespecialiseerde begeleiding bij een vervolgonderzoek?
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2.4.2. Onderzoeksstrategie en -methode

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zal er een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.
Dit soort onderzoek is de beste methode om een beeld te krijgen op de aanwezige grondsporen. Het
biedt een groot potentieel aan kenniswinst en laat toe om met een klein team efficiënt te werken.
Hierdoor wordt met een draagbare financiële last een maximaal resultaat bekomen. Zowel op
financieel als wetenschappelijk vlak is een proefsleuvenonderzoek een logisch onderbouwde keuze.
Na de uitvoering van het landschappelijk bodemonderzoek is duidelijk dat op het projectgebied
geen verder verkennend of waarderend archeologisch booronderzoek noodzakelijk is, er zijn
geen afgedekte bodems of bodems met potentieel voor steentijdbewaring aangetroffen.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek worden
enkel sites zonder complexe stratigrafie verwacht. De onderzoeksdoelen zijn succesvol behaald
wanneer gekend is of er binnen het projectgebied één of meerdere archeologische sites
aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn voor hun opgraving of in situ behoud.

2.4.3. Onderzoekstechnieken

Voor de inplanting van de verschillende proefsleuven werd het KLIPplan, met de gekende kabelen leidinginformatie, geconsulteerd. Op basis van deze informatie werd voor het plannen van
de sleufaanleg niet afgeweken van de algemene voorschriften (zie infra).
De proefsleuven en kijkvensters dienen afgegraven te worden met een graafmachine voorzien
van rupsbanden en een tandeloze, 2m brede graafbak. Om de diepte van het archeologisch vlak
te bepalen, wordt de kraan steeds begeleid door minstens één archeoloog en worden alle verdere
voorschriften uit de Code van Goede Praktijk gevolgd. Het projectgebied dient, conform de Code
van Goede Praktijk, te worden onderzocht door middel van parallelle continue proefsleuven
over de volledige oppervlakte van de betrokken percelen. Hierbij bedraagt de afstand tussen de
proefsleuven 15m, as op as. De breedte van de proefsleuven bedraagt minstens 2m. Minstens
10% van het plangebied moet door de aanleg van proefsleuven gedekt worden in een vast grid.
Plaatselijk kan het regelmatig patroon wel worden aangepast op basis van de perceelsvorm,
bebouwing of door de aanwezigheid van nutsleidingen. Bij een lokale afwijking van deze
voorgeschreven strategie zal de tussenafstand tussen de desbetreffende sleuven echter nooit
groter zijn dan 15m, tenzij dit om veiligheidsredenen onmogelijk is. Daarnaast moet 2,5% van
het projectgebied onderzocht worden door middel van kijkvensters en/of dwarssleuven. Indien
met de oppervlakte van de proefsleuven al 12,5% van de totale oppervlakte van het plangebied
bereikt is én hiermee de vraagstellingen beantwoord kunnen worden, is het mogelijk ervoor te
opteren de resterende kijkvensters niet uit te voeren. Het archeologisch potentieel is vastgesteld
en extra graafwerken kunnen eventueel aanwezige archeologische sites dan enkel meer schade
berokkenen. Alle registraties moeten gebeuren conform de Code van Goede Praktijk.
Het voorgestelde proefsleuvenplan omvat vier proefsleuven met een NO-ZW oriëntatie. De
sleuven net zoals de boorraaien voor het landschappelijk bodemonderzoek dwars op de helling
en de verschillende bodemtypes ingeplant. In totaal kan met dit proefsleuvenonderzoek 523m²
onderzocht worden. Berekend op de totale oppervlakte van het projectgebied (4008m²) is dit
13,06%. Daarnaast dient een deel van het projectgebied onderzocht te worden door middel van
kijkvensters en/of dwarssleuven. Normaal bedraagt de oppervlakte van de kijkvensters ongeveer
2,5%, maar aangezien met het proefsleuvenplan ruim 13% van het terrein onderzocht kan worden,
zal het percentage kijkvensters veel lager liggen. De inplanting van de kijkvensters wordt tijdens
het veldwerk bepaald op basis van de meest relevante sporen in de proefsleuven of – in geval van
afwezigheid van archeologische sporen – op basis van de meest veelbelovende bodemopbouw.
De aanleg gebeurt in functie van een optimale kenniswinst.

2.4.4. Voorziene afwijkingen van de Code van Goede Praktijk

Indien met de oppervlakte van de proefsleuven al 12,5% van de totale oppervlakte van het
plangebied bereikt is en hiermee de vraagstellingen beantwoord kunnen worden, is het mogelijk
ervoor te opteren de resterende kijkvensters niet uit te voeren. Het archeologisch potentieel is
vastgesteld en extra graafwerken kunnen eventueel aanwezige archeologische sites dan enkel
meer schade berokkenen. Hoewel het hier voorgestelde proefsleuvenplan ruim 13% omvat van
het plangebied, zal vermoedelijk nog een beperkt aantal kijkvensters worden aangelegd.

