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Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2017).
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Aanleiding van het vooronderzoek
Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO een archeologienota opgemaakt voor
de voor een ververkaveling van 9 loten. Elk lot wordt voorzien van een woning en bijgebouw.

Figuur 2: Situering van het onderzoeksgebied op de Orthofotomozaïek (Geopunt, 2017).
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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.

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 een bureauonderzoek en een ingreep in de bodem (op 7 en 24 februari 2017)
uitgevoerd.

Resultaten van het vooronderzoek met 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, maar ligt op korte afstand van vindplaatsen van
steentijdartefacten
Op 7 februari werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit werd gedaan in een verspringend
grid. De afstand tussen de boringen bedroeg 12 meter, tussen de raaien 10 meter. In totaal werden
er 37 boringen uitgevoerd. Geen enkele boring heeft artefacten opgeleverd.
Op 24 februari 2017 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het projectgebied. Er werd
gekozen voor sleuven van 2 meter breed, waarbij de afstand tussen de sleuven 15 meter bedroeg. In
werkput 1 tot en met 4 werden 2 recente parallel lopende greppels aangetroffen. De zuidelijke liep
nog verder in proefsleuven 5 en 6. Overigens werden er geen interessante archeologische sporen
aangetroffen.
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Figuur 3: Syntheseplan met aanduiding van de uitgevoerde werken (ARCHEBO bvba, 2017).

Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.
Deze archeologienota 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.
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