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2. Programma van maatregelen
2.1 GemoCveerd advies
De gemeente Vosselaar plant de heraanleg van het kruispunt Dennendreef - Antwerpsesteenweg en de heraanleg van
de Dennendreef in synergie met de geplande vernieuwing van de riolering. De totale werken betreﬀen een wegenis
die voor de Dennendreef in breedte varieert van 7,4 m tot 8 m en die 440 m lang is. Het trechtervormig uiteinde van
het projectgebied ter hoogte van de Antwerpsesteenweg is 40 m breed en 84 m lang. De totale oppervlakte van de
projectzone omvat ca. 6050 m2. Daarin vervat zit ca. 150 m2 nieuwe inname van terrein aan de westzijde van de
Dennendreef ter hoogte van de huisnummers Dennendreef 21 en 23.
Het doel van het bureauonderzoek was het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van de bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. Het
onderzoek confronteerde de landschappelijke, bodemkundige, historische en archeologische karakterisEeken van het
projectgebied met de bodemingrepen die in de loop van de 19de eeuw en de tweede helU van de 20ste eeuw werden
uitgevoerd.
De werken gebeuren voor het grootste deel binnen bestaand gabarit, waardoor de bijkomende verstoring eerder
gering is. Nieuwe inname gebeurt in twee min of meer driehoekige zones aansluitend op de Antwerpsesteenweg, links
en rechts van de Dennendreef en in een smalle strook ten westen van de Dennendreef ter hoogte van huisnummers
21 en 23. De zones waar het aantreﬀen van archeologische sporen niet kan worden uitgesloten zijn beperkt in omvang
en vormen geen conEnu geheel. De kans om archeologische sites te detecteren is daardoor gering. De versnipperde
zones bieden bovendien ook niet de kans om een transect door het landschap te documenteren en zo landschappelijk
waardevolle informaEe te verzamelen.

Archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem wordt omwille van het evenwicht tussen de kosten en de baten
van het onderzoek en het evenwicht tussen de onderzoeksinspanning en de te verwachten resultaten niet aanbevolen.
Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld (zie 1.2.4 en 1.2.5).
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