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Programma van maatregelen van de Kerstraat te Heusden-Zolder

Hoofdstuk 2

Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
lijkt er op het eerste zicht op te wijzen dat potentiele steentijdsites bedreigd zijn, al is er in de buurt
geen steentijd gevonden. Post-steentijd sites kunnen met vrij grote zekerheid beschouwd worden als
onbestaande. De aard van het projectgebied maakt echter dat er slechts een smalle strook langs de
weg beschikbaar is voor eventueel onderzoek. Deze smalle strook maakt verkennend boren, zelfs in
een dens grid van 5x6m, niet mogelijk en beperkt dit tot een lineaire reeks boringen langs weerkanten
van de weg. De werken voor de huidige weg, de werfzone en de reeds aanwezige nutsleidingen maken
dat de podzol onder de weg quasi zeker grotendeels of volledig is weggegraven. De werfzone voor de
aanleg van de weg is breder dan de eigenlijke weg en zorgt dus voor bijkomende verstoringen. De
enkele leidingen langs de weg (gas, telefoon, papierlood) hebben eveneens verstoringen tot gevolg.
Zelfs al zou het booronderzoek steentijd sites in situ aantreffen, is de kans quasi zeker dat de reeds
aanwezige verstoringen en de grenzen van het projectgebied een onderzoek met voldoende context
in de weg staat. Aangezien een onderzoek zonder voldoende context een ernstige hypotheek legt op
de potentiele kenniswinst van het projectgebied maakt dit dat een dergelijk onderzoek niet te
verantwoorden is.
De werken in combinatie met de bestaande verstoringen en de begrenzing van het projectgebied met
aantoonbare zekerheid bewijzen dat de toekomstige werken niet zouden leiden tot nuttige
kenniswinst.
Hierdoor is voldaan aan minstens één van de mogelijke doorslaggevende aspecten die het mogelijk
maken om een nota met beperkte samenstelling op te stellen waarbij geen verdere maatregelen nodig
zijn. Deze archeologienota is enkel van toepassing op de verbouwing.

2.2 Programma van maatregelen
Omwille van het ontbreken van verder onderzoek of behoud in situ binnen de contouren van de
verbouwing is er geen programma van maatregelen.
Bij vrijgave van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in het
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Art. 5.1.4. van toepassing: “Iedereen die, op een ander
moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of
het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan
binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap.”
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