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Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (ARCHEBO bvba, 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 terrein gelegen in de Hoge Mauw te Arendonk in de Belgische provincie Antwerpen. Op het
onderzoeksgebied zal de bouw van een magazijn met kantoor gerealiseerd worden.
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.

RANDVOORWAARDEN
Er werd alleen een onderzoek uitgevoerd op de plaats waar verstoringen zullen komen. Het overige deel
van het terrein blijft onaangeroerd. Deze nota doet dan ook alleen een uitspraak over het blauwe
onderzoeksgebied (zie fig. : 4).

ARHO/20/10/29/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Onderzoeksgebied tov het projectgebied (Archebo 2021).
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Deze voorwaarde waar het gebouw wordt ingepland is ook zo opgenomen in de afgeleverde
bouwvergunning. Hierbij een knipsel uit de bouwvergunning : Dossiernummer omgevingsloket:
OMV_2020170886

Uit zowel het landschappelijk bodemonderzoek als het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het gehele
onderzoeksgebied tot diep in het moedermateriaal verstoord is. Er werden geen archeologische sporen
aangetroffen.
Conclusie
Alle relevante en beschikbare bronnen zijn geraadpleegd. Het onderzoeksterrein biedt geen potentieel op
kennisvermeerdering van het terrein en de omliggende omgeving. Om deze reden stelt ARCHEBO bvba
geen vervolgonderzoek voor voor de zone die werd onderzocht : de blauwe onderzoekszone. Deze nota
doet dan ook geen uitspraak over de resterende zone die in de omgevingsaanvraag onaangeroerd blijft.

ARHO/20/10/29/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3 : Aanduiding van het blauwe onderzoeksgebied waarvoor geen verder onderzoek nodig is. (Archebo 2021).
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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.

Herk-de-Stad - Pannestraat

3

|6

FIGURENLIJST

Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (ARCHEBO bvba,
2020).................................................................................................................................................................. 2
Figuur 2: Onderzoeksgebied tov het projectgebied (Archebo 2021). ................................................................ 3
Figuur 3 : Aanduiding van het blauwe onderzoeksgebied waarvoor geen verder onderzoek nodig is.
(Archebo 2021). ................................................................................................................................................. 4

