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1. 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.

Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Tot op heden werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Het terrein is grotendeels in gebruik als
gras-/weiland. In het verleden bevonden zich hier serres. Dit zou eventueel, plaatselijk, voor een
verstoring kunnen gezorgd hebben.
De mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen en archeologische vondsten op het terrein
niet van die aard dat geofysisch onderzoek de aan- of afwezigheid van een waardevolle
archeologische site kan bevestigen of uitsluiten.
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Programma van maatregelen voor vooronderzoek met ingreep in de bodem
Administratieve gegevens
Technische Fiche

Naam & adres initiatiefnemer:

Verelst. Woningbouw en Renovatie.
Mechelsesteenweg 35
2840 Rumst

Naam & adres opdrachtnemer:

Archebo bvba
Merelnest 5
3470 Kortenaken

Ligging:

Duffel, Beukheuvel

Kadaster:

Afdeling 2, sectie B, 575w2
A
B

Coördinaten:
C
D

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

163917,066
197538,070
163961,600
197523,178
163894,119
197495,013
163945,596
197477,252

Opdrachtgever:

Verelst. Woningbouw en Renovatie.

Veldwerkleider:

Jan Claesen

Erkend archeoloog

OE/ERK/Archeoloog/2015/00014
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Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2017)

Aanleiding van het vooronderzoek
Op het terrein wordt de verkaveling van 3 loten gerealiseerd. Het overige deel, in blauw, wordt
afgesplitst omdat het buiten woongebied ligt.

Figuur 2: De geplande toestand
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Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten,
geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Binnen het projectgebied zelf
zijn er geen archeologische waarden bekend. In een straal van 1000 meter zijn er heel wat
archeologische resten aangetroffen, daterende vanaf nieuwe tijd.
Het plangebied zou mogelijk archeologische resten vanaf de steentijd kunnen bevatten. Hierbij
handelt het vermoedelijk om artefactvondsten uit de steentijden en/of grondsporen en artefacten,
gelinkt aan agrarische bewoning of activiteit uit de IJzertijd tot Nieuwe Tijd, maar de verwachting is
eerder laag.
Er hebben tussen 1979 en 1990 serres op het terrein gestaan. Dergelijke constructies zorgen voor
aanzienlijke verstoringen.
De bodemkaart stelt dat het archeologisch niveau vrij ondiep, mogelijk net onder de bouwvoor zou
moeten voorkomen in het noordelijk deel. Dit in gedachte met de serreconstructies laat besluiten dat
de kans op bewaring van het archeologisch niveau zeer gering is.
De 3 loten vormen een beperkte inname van open ruimte. Er zal slechts 2550m² worden ingenomen.
Een dergelijke kleine oppervlakte met wellicht een grote verstoring door serreconstructies laat toe
een advies te vormen om verder geen onderzoek aan te bevelen voor dit project.
Er dient dan ook geen programma van maatregelen opgenomen te worden.

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van de Goede Praktijk
Er worden geen afwijkingen ten aanzien van de Code van de Goede Praktijk voorzien.
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