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2. Programma van maatregelen
2.1 Gemotiveerd advies
Het bureauonderzoek (projectcode 2019G75) toonde aan dat er een hoge archeologische
verwachting aanwezig is voor archeologische waarden uit de steentijd (jager-verzamelaars) en de
daaropvolgende (pre)historische perioden. Er is echter verder vooronderzoek zonder/met ingreep in
de bodem noodzakelijk om een gemotiveerde uitspraak te kunnen doen met betrekking tot het al
dan niet nemen van verdere maatregelen.
Een deel van het terrein is nog niet in eigendom van de initiatiefnemer van de geplande werken. Ook
zijn delen van het projectgebied nog niet toegankelijk voor archeologisch vooronderzoek. Om die
reden dient verder vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem te worden uitgevoerd in een
uitgesteld traject.
2.2 Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met/zonder ingreep in de bodem
2.2.1 Administratieve gegevens
Actoren

Studiebureau
Archeologie

OE/ERK/Archeoloog/2015/00002 (bedrijf)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111
Auteur
Auteur
Vlaams-Brabant
Ternat
Assesteenweg 10
Ternat, Afd. 1, Sectie A, perc. 678H, 678Y,
682B, 679B, 680B, 683B, 685F, 686E, 686B,
686C, 678R, 678S, 678N, 678T, 678X, 678W,
678E, 678K, 678F, 678D, 677, 669R, 669S,
672E, 675A

Nick Van Liefferinge
Locatie

Vanessa Vander Ginst
Provincie
Gemeente
Adres

Kadastrale gegevens
Oppervlakte
onderzoeksgebied
Bounding Box

6,64 ha
Punt 1
Punt 2

X135551, Y174902
X135936, Y135936
Fig. 2.1

Kadasterplan
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Fig. 2.1: Kadasterplan met inkleuring van de delen van het projectgebied die in aanmerking komen
voor uitgesteld vooronderzoek.
2.2.2 Aanleiding van het vooronderzoek
Op het terrein wordt een nieuw bedrijventerrein ingericht. De geplande graafwerkzaamheden zullen
zorgen voor een destructieve impact op de aanwezige bodemkundige waarden en de eventueel
hiermee geassocieerde archeologische waarden. Vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem is
noodzakelijk om de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen te checken.
2.2.3 Resultaten bureauonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek kan worden aangetoond dat de gronden ter hoogte van het
projectgebied nooit structureel zijn verstoord door recente bodemingrepen. Gezien de gunstige
(paleo)landschappelijke situering van het terrein op de zuidelijke uitlopers van een heuvelrug nabij
de vallei van de Keurebeek geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de steentijd (jagerverzamelaars) en de daaropvolgende (pre)historische perioden.
Omwille van de combinatie van relatief grote reliëfverschillen en historische landbewerking zal
wellicht sprake zijn van geërodeerde gronden en/of de aanwezigheid van colluviale afzettingen. Ter
hoogte van colluviale afzettingen zijn begraven archeologisch relevante niveaus (al dan niet in
associatie met horizonten van een paleobodem) niet uit te sluiten. In dat geval is mogelijk sprake van
goed bewaarde archeologische relicten in de diepere ondergrond.
Het historisch kaartenmateriaal suggereert tevens de aanwezigheid van relicten van historische
bebouwing vanaf de late middeleeuwen.
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2.2.4 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
De doelstelling van dit uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem betreft het formuleren
van uitspraken omtrent de aan- of afwezigheid van één of meerdere archeologische vindplaatsen en
het potentieel op archeologische kennisvermeerdering.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
- Zijn er nog intacte - al dan niet begraven - (paleo)bodems aanwezig?
- In hoeverre is de bodemopbouw - zoals weergegeven op de bodemkaart - recent2 verstoord?
- Zijn er archeologische sporen en/of vondstconcentraties aanwezig binnen de grenzen van het
projectgebied en zo ja, wat is de precieze afbakening ervan in ruimte en tijd?
- Wat is de aard en de datering van de aanwezige archeologische sporen?
- Is verder archeologisch onderzoek nodig?
2.2.5 Onderzoeksmethode
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria:
1° is het MOGELIJK deze methode toe te passen op dit terrein (ook kosten-batenanalyse)?
2° is het NUTTIG deze methode toe te passen op dit terrein?
3° is het overdreven SCHADELIJK voor het bodemarchief om de methode toe te passen op het
terrein?
4° is het NOODZAKELIJK om deze methode toe te passen op dit terrein (ook kosten-batenanalyse)?
In eerste instantie wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem afgewogen.
Methode
Landschappelijk
bodemonderzoek
(manuele boringen)

Landschappelijke
profielputten
Geofysisch
onderzoek

2
3

Opportuun
Motivering
Ja
Het is zinvol en nuttig om een verkenning van de
lithostratigrafische opbouw van het terrein uit te voeren door
middel van een booronderzoek. De resultaten kunnen immers
een antwoord verschaffen op de volgende onderzoeksvragen:
- Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische
niveaus?
- Zijn er nog intacte - al dan niet begraven - (paleo)bodems
aanwezig?
- In hoeverre is de bodemopbouw - zoals weergegeven op de
bodemkaart - recent3 verstoord?
Nee
Aangezien de bovengenoemde vraagstellingen beantwoord
kunnen worden aan de hand van een booronderzoek is het niet
noodzakelijk om deze methode toe te passen op dit terrein.
Nee
Het is niet nuttig om deze methode toe te passen. Geofysisch
onderzoek is niet aangewezen omdat dit geen gegevens met
betrekking tot de chronologie van de eventueel gedetecteerde
fenomenen kan opleveren. Deze methode is vooral nuttig op

Hiermee wordt de periode na de Tweede Wereldoorlog bedoeld.
Hiermee wordt de periode na de Tweede Wereldoorlog bedoeld.
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Veldkartering

Nee

terreinen waar ondergrondse lineaire bodemsporen en
(muurwerk)constructies met hoge graad van zekerheid worden
verwacht op basis van het bureauonderzoek, wat hier niet het
geval is.
Het is enkel nuttig om een veldkartering uit te voeren op
terreinen die doelbewust hiervoor vlakdekkend toegankelijk zijn
gemaakt (ploegen en laten beregenen), hetgeen voor dit
specifiek terrein economisch gezien onwenselijk is.

Vervolgens wordt de opportuniteit van de diverse methoden voor vooronderzoek met ingreep in de
bodem afgewogen.
Methode
Verkennend
archeologisch
booronderzoek
Waarderend
archeologisch
booronderzoek
Proefputten in
functie van
steentijd
artefactensites
Proefsleuven
en/of
proefputten

Opportuun

Ja/Nee

Ja

Motivering
Deze methoden zijn enkel noodzakelijk indien uit het
landschappelijk booronderzoek blijkt dat er onder de
antropogene bovengrond nog archeologisch relevante begraven
horizontsequenties aanwezig zouden zijn waardoor een hoge
verwachting
bestaat
voor
in
situ
bewaarde
artefactenvindplaatsen uit de prehistorische periode (steentijd
en metaaltijden).

Het is mogelijk om deze methode toe te passen op het terrein.
Een proefsleuvenonderzoek laat toe inzicht te krijgen in de
verstoringsgraad
van
het
bodemarchief
en
de
bewaringstoestand van de aanwezige archeologische waarden.
De resultaten van het onderzoek kunnen een antwoord
verschaffen op de volgende onderzoeksvragen:
- Zijn er archeologische sporen en/of vondstconcentraties
aanwezig binnen de grenzen van het projectgebied en zo ja, wat
is de precieze afbakening ervan in ruimte en tijd?
- Wat is de aard en de datering van de aanwezige
archeologische sporen?

De onderzoeksdoelen zijn succesvol bereikt wanneer de vooropgestelde onderzoeksvragen en de
bijkomende onderzoeksvragen die opgesteld worden naar aanleiding van elk assessment zijn
beantwoord.
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2.2.6 Onderzoekstechnieken
Landschappelijk bodemonderzoek
Voor wat betreft de voorwaarden bij de uitvoering van deze onderzoekstechniek is hoofdstuk 7.3 van
de Code van Goede Praktijk (versie 4.0) van toepassing. Het landschappelijk bodemonderzoek wordt
uitgevoerd door middel van landschappelijke boringen waarbij een veldwerkleider met ervaring in
deze techniek wordt bijgestaan door een aardkundige of assistent-aardkundige met ervaring met
betrekking tot bodem- en sedimenttypes die in het projectgebied voorkomen. Het landschappelijk
bodemonderzoek omvat een verkenning van de aard, topografie, morfologie en conservering van de
ondergrond in functie van een reconstructie van de aardkundige opbouw van het onderzochte
gebied. De manuele boringen worden uitgevoerd door middel van een edelmanboor met een
boorkopdiameter van min. 7 cm. Gezien de relatief grote omvang van het terrein worden de
boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van max. 40 m bij 40 m (fig. 2.5). Dit komt
overeen met minstens 42 boringen.

Fig. 2.2: Het vooropgesteld boorpuntenplan bij het landschappelijk bodemonderzoek.
Archeologisch booronderzoek (verkennend en waarderend) en/of proefputten in functie van
steentijd artefactensites
Het veldwerk wordt uitgevoerd conform de voorschriften in de Code van Goede Praktijk met
betrekking tot verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek. Deze methoden zijn enkel
noodzakelijk indien uit het landschappelijk booronderzoek blijkt dat er onder de antropogene
bovengrond nog archeologisch relevante begraven horizontsequenties aanwezig zouden zijn
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waardoor een hoge verwachting bestaat voor in situ bewaarde artefactenvindplaatsen uit de
prehistorische periode (steentijd en metaaltijden).
Het verkennend archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd door een veldwerkleider met
ervaring in deze materie. De manuele boringen worden uitgevoerd met een edelmanboor met een
boorkopdiameter van minimaal 10 cm. Het verspringend driehoeksgrid bedraagt in regel 10 m bij 12
m voor de kartering van artefactenvindplaatsen, maar de uiteindelijke keuze van het grid en de
resolutie worden gemotiveerd in de rapportering. De relevante bodemhorizonten worden gezeefd
op een zeef met maaswijdte van max. 2 mm, met het oog op de recuperatie en inzameling van
artefacten. Dit gebeurt volgens de bepalingen opgenomen in de Code van Goede Praktijk. Alle
afwijkingen dienen gemotiveerd te worden in de rapportering.
Een waarderend archeologisch booronderzoek heeft als specifiek doel een reeds opgespoorde
artefactenvindplaats uit het verkennend archeologisch booronderzoek te evalueren en ruimtelijk af
te bakenen. Rondom positieve boorpunten (minstens één artefact in het zeefresidu van het
verkennend booronderzoek) worden waarderende boringen uitgevoerd in een verspringend
driehoeksgrid van 5 m bij 6 m. De relevante bodemhorizonten worden gezeefd op een zeef met
maaswijdte van max. 2 mm, met het oog op de recuperatie en inzameling van artefacten. Dit gebeurt
volgens de bepalingen opgenomen in de Code van Goede Praktijk. Alle afwijkingen dienen
gemotiveerd te worden in de rapportering.
Het booronderzoek kan (indien mogelijk) eventueel worden uitgebreid en/of (deels) vervangen door
een proefputtenonderzoek indien meer duidelijkheid dient te worden verkregen omtrent de verticale
en horizontale spreiding van de aanwezige artefactenconcentraties. Voornamelijk op basis van de
diepteligging van de vondsthoudende niveaus dient immers een afweging te worden gemaakt of
eventueel in situ behoud mogelijk is of niet. Ook hiervoor gelden de bepalingen uit de Code van
Goede Praktijk versie 4.0 (p. 78). Alle afwijkingen dienen gemotiveerd te worden in de rapportering.
Proefsleuvenonderzoek
Voor de gehanteerde onderzoekstechniek is hoofdstuk 8.6 van de Code van Goede Praktijk (versie
4.0) van toepassing4. Er wordt voorgesteld om parallelle proefsleuven uit te graven met een NO-ZW
oriëntatie (fig. 2.4). Op deze manier zijn de sleuven loodrecht georiënteerd t.o.v. het
hoogtelijneninterval en de vallei van de Keurebeek.
De proefsleuven hebben een breedte van 2 m en worden uitgegraven met een tandeloze graafbak.
De maximale afstand tussen de centrale lengteassen van de sleuven bedraagt 15 m. Er kan met
behulp van kijkvensters nog bijkomende informatie bekomen worden.
De aanlegdiepte van de proefsleuven wordt tijdens het veldwerk bepaald door de veldwerkleider op
basis van de vraagstelling en de onderzoeksdoelen. Ook de inplanting van de kijkvensters wordt
tijdens het veldwerk bepaald door de veldwerkleider. De locatie van de kijkvensters staat in functie
tot de densiteit en aard van de aanwezige bodemsporen en/of het vaststellen van de afwezigheid
van bodemsporen buiten het tracé van proefsleuven met een negatief resultaat.
Op deze wijze wordt minstens 10% van het terrein onderzocht. De oppervlakte van de kijkvensters
bedraagt minstens 2,5%.
4

Code van Goede Praktijk, 4.0, p. 65-78.
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Ook na het eventueel voorafgaand steentijdtraject dient aandacht te worden besteed aan de
aanwezigheid van artefacten(concentraties) uit deze periode. Indien een steentijdsite wordt
aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek, worden de artefacten in 3D geregistreerd. Het
verdiepen moet worden gestopt en de locatie van de vondsten en de directe omgeving moet middels
boringen worden gewaardeerd. Indien hieruit de aanwezigheid van één of meerdere
behoudenswaardige vuursteenclusters blijkt, moet het aanleggen van de sleuf ter plaatse worden
gestaakt en de locatie behouden worden voor verdere waardering of een opgraving. Het materiaal
wordt tijdens het veldwerk voorgelegd aan een ervaringsdeskundige lithische artefacten.
Bij het uitgraven van de sleuven dient de veldwerkleider rekening te houden met eventueel te
behouden bomen. Volgens technische bepalingen dient er minstens een bufferzone van 2 m buiten
de kruinprojectie te worden ingesteld.

Fig. 2.3: Het vooropgesteld sleuvenplan.

2.2.7 Noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van archeologisch erfgoed
Voorafgaand het archeologisch veldwerk (zowel vooronderzoek zonder als met ingreep in de bodem)
dienen:
- de niet behoudenswaardige bomen te worden gerooid, zonder ontstronking of frezen.
- Verhardingen en bebouwing te worden verwijderd zonder beschadiging van het
bodemarchief.
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Tijdens het archeologisch veldwerk worden hinderende boomstronken onder begeleiding van de
archeoloog machinaal verwijderd.
2.2.8 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk
Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk voorzien.
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