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ALGEMEEN
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Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2018)
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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 een verkaveling aan de Kruisstraat, tussen huisnummer 23 en 31, gelegen in Houthalen-Helchteren.
Het terrein zal opgedeeld worden in drie nieuwe percelen, elk voorzien van een bouwzone. De totale
oppervlakte van het projectgebied is ca. 3 121,13 m².
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 vooronderzoek in de vorm van proefsloeven werd over het gehele terrein de resten van
bosexploitatie vastgesteld met veel verwijderde boomstronken en boomwortels tot diep in de C-horizont
tot gevolg. Mogelijks is het terrein afgegraven geweest in het verleden naar aanleiding van deze
bosexploitatie. Bijgevolg konden er geen archeologisch relevante sporen waargenomen worden. Ook een
relatie met archeologische en historische waarden in de omgeving kon niet vastgesteld worden. Door het
gebrek aan archeologisch relevante waarden kan er niet gesproken worden van een waardevolle
archeologische site.
Er is dan ook geen kans op potentiële kennisvermeerdering.
Gemotiveerd advies
Op basis van de verzamelde gegevens van het bureauonderzoek uitgevoerd in april 2018 (2018D84 (ID:
7243) en het proefsleuvenonderzoek en de veldkartering/metaaldetectie (2020C181) uitgevoerd door
ARCHEBO bvba op 26 juni 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 lage verwachting is naar steentijdsites op het
onderzochte terrein. Sporensites kunnen echter wel verwacht worden.
Op basis van de vooronderzoeken, bureaustudie en proefsleuvenonderzoek, stelt ARCHEBO bvba dat er
geen verdere archeologische onderzoek dient plaats te vinden.

Figuur 2: Allesporenplan (ARCHEBO, bvba, 2020)
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Figuur 3: 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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