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1. Algemeen
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van Verac
NV een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door Verac NV een multifunctioneel complex
gerealiseerd worden. Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het bodemarchief verstoord zal
worden.
Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied waardevolle archeologische resten zou kunnen
bevatten vanaf de steentijd tot de nieuwe tijd, waarbij het vermoedelijk zou gaan om
artefactvondsten uit de steentijden en/of grondsporen en artefacten, gelinkt aan agrarische
bewoning of activiteit uit de ijzertijd tot de nieuwe tijd.
Uit de resultaten van het bureauonderzoek bleek echter ook dat de bodem in een groot deel van het
plangebied opgehoogd is. De grondsonderingen uitgevoerd door Adinco (zie bijlagen) bevestigen dat
het terrein opgehoogd is geweest. In alle sonderingen met uitzondering van nummer 12, zijn
bovenaan tot op een peil dat wisselt tussen 35 en 32.9 TAW wisselende conusweerstanden gemeten.
Het betreft vermoedelijk aanvullingsgrond van wisselende samenstelling. Deze vaststelling komt
overeen met de bodemkaart.
Doordat de bovenste lagen verstoord zijn door ophogingen/bodemingrepen en bijkomstig de
plannen aantonen dat het gebouw niet dieper zal insnijden, is er enkel in het uiterste westelijke deel
van het terrein een kleine verstoring van het archeologisch niveau mogelijk. Ons advies luidt dan ook
hetzelfde als gesteld in het schrijven van E. Patrouille – erfgoedconsulent Vlaams-Brabant – op 3
januari 2014; het terrein kan het best vrijgegeven worden aangezien het uitvoeren van een
prospectie op het terrein geen tot een zeer geringe kenniswinst zou opleveren ten opzichte van het
reeds uitgevoerde bureauonderzoek.

2. Programma van maatregelen
Gezien de zeer geringe kans dat er binnen het plangebied nog intacte archeologische resten
aanwezig zijn, stelt ARCHEBO bvba geen verder vooronderzoek voor. Dit advies 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.

