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Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2020)
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van
maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van
deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.
Aanleiding van het vooronderzoek
Naar aanleiding van een omgevingsvergunning heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt
voor het verkavelen van de percelen aan het Schuttersveld te Holsbeek (Vlaams-Brabant). Op het
projectgebied met een totale oppervlakte van 6188m² wordt door de opdrachtgever de verkaveling in 16
nieuwe loten gepland waarvan er 8 ontwikkeld worden tot woonloten met een woning. De overige 8 loten
liggen in agrarisch gebied en worden gevrijwaard van verder archeologisch onderzoek.
Resultaten van het vooronderzoek
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten,
geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Het onderzoek toonde aan dat het
plangebied waardevolle archeologische resten zou kunnen bevatten.
Tijdens het archeologisch vooronderzoek konden geen archeologisch relevante sporen waargenomen
worden, waardoor er geen relatie met archeologische en historische waarden in de omgeving kon
vastgesteld worden. Door het gebrek aan archeologisch relevante waarden kan er niet gesproken worden
van een waardevolle archeologische site.
Er is een minieme kans op potentiële kennisvermeerdering.
Gemotiveerd advies
Op basis van de verzamelde gegevens van het bureauonderzoek (2020A234; ID 13978) uitgevoerd in
februari 2020, het landschappelijk booronderzoek (2019C138) en het verkennend booronderzoek
(2019B231) en het proefsleuvenonderzoek en de veldkartering/metaaldetectie (2019L249) uitgevoerd
door ARCHEBO bvba op 15 april 2020, wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.
Het uitgevoerde vooronderzoek in de vorm van een bureaustudie is volledig. Alle relevante beschikbare
bronnen zijn geraadpleegd. Voor dit bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk
beschikbare bodemkaarten, geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Uit het
bureauonderzoek kon geconcludeerd dat er een reëel potentieel naar steentijdsites is op het onderzochte
terrein. Sporensites kunnen eveneens verwacht worden.
Echter het vooronderzoek in de vorm van verkennende boringen bracht geen artefacten uit de Steentijd
aan het licht. Ook het vooronderzoek in de vorm van proefsleuven gaf slechts beperkte resultaten.
Op basis van de vooronderzoeken, bureaustudie en proefsleuvenonderzoek, stelt ARCHEBO bvba dat er
geen verdere archeologische onderzoek dient plaats te vinden.
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Figuur 2: Situering van het projectgebied op Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2020)
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Figuur 3: Plan van de geplande verkaveling (Geowijzer Landmeters bvba, 2020)

Figuur 4: Allesporenplan (ARCHEBO, bvba, 2020)

Programma van Maatregelen: Asse - Witteramsdal

Figuur 5: Allesporenplan met TAW-hoogtes (ARCHEBO, bvba, 2020)

Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle revelante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.
Deze nota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting
om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht indien er
alsnog archeologische resten aan het licht komen.
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