ACM Rupel-Zeekanaal, Puurs-Sint-Amands
Programma van Maatregelen

Auteur:
W. De Roeck (bureauonderzoek)
Autorisatie:
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)

ACM Rupel-Zeekanaal, Puurs-Sint-Amands. Programma van Maatregelen.

1

Inleiding

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in maart 2021 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie ACM Rupel-Zeekanaal, Puurs-Sint-Amands.
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2.1

Het vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem
Het uitgevoerde vooronderzoek

Binnen de archeologienota is enkel een bureauonderzoek in beperkte samenstelling uitgevoerd. Dit
bureauonderzoek heeft uitgewezen dat de beschikbare informatie betreffende het plangebied voldoende
was om de impact van de geplande werken op potentieel aanwezige archeologische resten accuraat vast te
stellen. Op basis van deze vaststelling werd een vrijgave van verder archeologisch onderzoek geadviseerd dit
op grond van de criteria uit de Code van Goede praktijk, namelijk dat er:
1. met hoge waarschijnlijkheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein
2. de toekomstige werken met hoge waarschijnlijkheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed
2.2

Impactbepaling

De geplande werken hebben geen impact op eventuele archeologische waarden binnen het plangebied.
Voor een groot deel (circa 8000 m²) van de westelijke onderzoekszone wordt verwacht dat de natuurlijke
bodemopbouw dermate verstoord is dat er zich geen intacte archeologie meer in het plangebied bevindt.
Voor het overig deel van de westelijke onderzoekszone en de volledige oostelijke zone is vastgesteld dat
potentieel aanwezige archeologie alleen kan voorkomen onder een ophoging van tussen 4 en 5 meter dik.
Daar de bodemingrepen slechts tot maximaal 1 meter onder het maaiveld reiken, wordt geen potentieel
intact archeologisch niveau geraakt. Hierdoor is er geen bijkomende bedreiging van archeologische resten
binnen het plangebied. Om deze reden wordt vrijgave van het plangebied van verder archeologisch
onderzoek geadviseerd.
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Advies op basis van de resultaten

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedreiging voor het bodemarchief. Er hoeft geen programma
van maatregelen te worden opgesteld.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, blijven de bepalingen voor het melden van
toevalsvondsten van kracht, conform artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De civieltechnisch
uitvoerder is verplicht eventuele toevalsvondsten binnen drie dagen na ontdekking te melden bij Onroerend
Erfgoed.
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