Rapporten All-Archeo bvba 960

Programma van maatregelen
Boom – Isabellastraat

Rani Evaert en Natasja Reyns

Bornem
2020

Gemotiveerd advies
Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2019L99) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied tijdens de nieuwste tijd heel wat
bodemingrepen gekend heeft. In de eerste plaats is er de aanleg van de bestaande weginfrastructuur
binnen het onderzoeksgebied. In het zuiden werd een gebouw opgericht en spoorweginfrastructuur
flankeert het onderzoeksgebied in het zuidoosten. Het gebouw in het zuiden van het terrein werd
ondertussen ook gesloopt.
Verder zijn er in de omgeving zeer veel gebieden waar geen archeologisch erfgoed meer te
verwachten is, aanwezig. Ze houden verband met de steenbakkerijen die typisch zijn voor de regio
van Boom. Gekende archeologische waarden in de omgeving kennen duidelijk een andere
landschappelijke ligging dan het onderzoeksgebied zelf.
De geplande werken op het terrein omvatten de heraanleg van de bestaande weginfrastructuur. Van
deze bodemingrepen wordt verwacht dat ze binnen de reeds bestaande verstoringsdiepte te
situeren zijn. We schatten hun bijkomende negatieve impact op het bodemarchief als beperkt in. In
het zuiden van het terrein worden twee wadi’s voorzien met een verstoringsdiepte tot 1 m. Ze
bevinden zich in een zone die in het verleden bebouwd was en waar de bebouwing ondertussen ook
gesloopt werd. Omwille daarvan verwachten we reeds enige aantasting van het bodemarchief in
deze zone. Voor het overige is de negatieve impact van de geplande omgevingsaanleg vrij beperkt in
de diepte. We verwachten voor deze werken geen sterke bijkomende negatieve impact op het
bodemarchief ten opzichte van de reeds verwachte aantasting op basis van de gekende
bodemingrepen binnen het onderzoeksgebied en de flankerende bebouwing en
spoorweginfrastructuur.
Uit het uitgevoerde bureauonderzoek blijkt enerzijds slechts een laag archeologisch potentieel voor
het terrein. De gebruiksevolutie zoals we die konden reconstrueren aan de hand van historische
kaarten en luchtfoto’s geeft aan dat reeds heel wat bodemingrepen hebben plaatsgevonden binnen
het onderzoeksgebied. Tot slot stellen we vast dat op de aanleg van twee wadi’s na, de geplande
werken slechts een beperkte bijkomende negatieve impact op het bodemarchief zullen hebben.
Daarom komen we tot het besluit dat de uitvoering van bijkomend archeologisch vooronderzoek een
te beperkt potentieel op kennisvermeerdering kent om de uitvoering ervan te verantwoorden. In het
kader van de geplande werken op het terrein worden daarom geen bijkomende archeologische
maatregelen meer nodig geacht.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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