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1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Door middel van het geleverde vooronderzoek zonder ingreep in de bodem is het niet mogelijk om
een gefundeerde uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites, maar het
bleek wel mogelijk een inschatting te maken van het kennispotentieel ervan. Het vooronderzoek
wordt dus als volledig beschouwd.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site
Het plangebied bevindt zich in de Antwerpse Noorder Kempen op de zuidelijke flank van een
heuvelrug in de nabijheid van waterlopen. Deze gunstige locatie kan een hogere aantrekkingskracht
gehad hebben op de laat-paleolithisch en mesolithische mens. Vanaf het neolithicum (i.e. éérste
landbouwers) geldt een lagere verwachting gezien de geringe bodemvruchtbaarheid van de streek.
Op basis van de Centraal Archeologische Inventaris is duidelijk dat deze zuidelijke helling in de
omgeving vooral in de bronstijd en ijzertijd bewoond werd. Voor de Romeinse periode zijn er weinig
of geen aanwijzingen in de omgeving, en de middeleeuwse nederzettingsactiviteiten lijken zich
eerder te concentreren in de nabijheid van de dorpskern van Beerse zelf.
Op basis van de historische en huidige gebruikstoestand van het onderzoeksgebied kan gesteld
worden dat de bodem een hogere graad van verstoring zal ondergaan hebben. Luchtfoto’s geven aan
dat hier reeds geruime tijd een landbouwbedrijf gelegen is. De luchtfoto’s tonen ook erg duidelijk de
drassige omgeving meteen rondom de bestaande schuur aan. De landbouwactiviteiten hebben een
verstorend effect gehad op het plangebied. Het is mogelijk dat aanwezige archeologische sites
hierdoor vernield werden.

1.3 Impactbepaling
Hoewel de betrokken percelen een aanzienlijke oppervlakte kennen zijn de geplande bodemingrepen
beperkt te noemen. Men voorziet rondom de stalling een ophoging van het maaiveld en aanleg van
een betonverharding. De nieuwbouwstructuren situeren zich hier bovenop, wat de bodemingrepen
vrij beperkt en bovendien versnipperd maakt. Voor de aanleg van een poel worden reeds bestaande
diepere plassen verder uitgediept. Verder wordt er nog een gracht gedempt en opnieuw aangelegd
langsheen de zuidelijke perceelsgrens, samen met een rietveld.
Gezien het feit dat het terrein deels wordt opgehoogd en de bodemingrepen zeer beperkt zijn tot de
onmiddellijke omgeving van de bestaande stal, kan er met enige zekerheid gesteld worden dat er
zeer beperkte kennisvermeerdering mogelijk is door het uitvoeren van verder onderzoek. De
activiteiten binnen het plangebied hebben een verstorend effect gehad op de gaafheid van de
bodem. Bijgevolg luidt het advies dan ook dat er geen verdere maatregelen nodig zijn.
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2 Programma van maatregelen
Gezien er geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen Programma van Maatregelen nodig.
Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht
die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals
deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt
voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische
opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.
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