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3. Programma van maatregelen
3.1 GemoEveerd advies
De iniEaEefnemer plant een verkaveling van het projectgebied in 18 loten. Daarvoor moet wegenis worden aangelegd
die aansluit op de Azalealaan en die het projectgebied van west naar oost doorsnijdt. De ruimte tussen de Vekenstraat
in het zuiden en de Kesselsesteenweg in het noorden wordt beplant met bomen en ingericht als doorsteek voor
voetgangers en ﬁetsers. Parallel aan de nieuwe wegenis wordt een inﬁltraEegracht aangelegd die aSuigt naar het
zuidoosten richEng de Vekenstraat en eindigt in een bredere poel. Voorafgaand aan de verkaveling worden de
hoogstammige bomen gerooid.
Aanleiding tot het archeologisch onderzoek is de geplande verkaveling die een bedreiging kan vormen voor
archeologisch erfgoed dat zich mogelijk in de bodem bevindt en waarvoor het weTelijk kader voorzag in de opmaak
van een archeologienota.
Bij het bureauonderzoek werden de landschappelijke situaEe en het historisch kader als gunsEg ervaren voor een
mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Voor de periode uit de late middeleeuwen en later bevonden zich
twee erven in de onmiddellijke nabijheid en voor de periode voor die Ejd kon de aanwezigheid van archeologisch
erfgoed niet worden uitgesloten. Het bureauonderzoek kon de afwezigheid van archeologisch erfgoed niet aantonen.
Daarom werd overgegaan tot een proefsleuven onderzoek. Hierbij werden de gegevens van het bureauonderzoek
bevesEgd. De teruggevonden sporen staan vrijwel allemaal in verband met de in cultuurname van de gronden en de
exploitaEe van het terrein in de late middeleeuwen of later. De verbindingsweg tussen de hoeves Ophoven en de site
Groen Huys werd teruggevonden en ook de vijver die vermoedelijk hoorde bij de hoeve Ophoven. Er werd vastgesteld
dat de in cultuurname van de gronden relaEef laat plaats vond, in de late middeleeuwen of later, en dat er een direct
verband is met de inrichEng van de landweg tussen de hoeven en het bewerken van de gronden. Ondanks de
aanwezigheid van een akkerdek dat beter ontwikkeld was dan wat de bodemkaarten lieten vermoeden, werden geen
waardevolle sporen teruggevonden uit de periode van voor het tot standkonen van het akkerdek. Er wordt daarom
geen nieuwe kenniswinst verwacht van verder archeologisch onderzoek. Er dient bijgevolg geen programma van
maatregelen te worden opgesteld. (zie 1.2.4, 1.2.5, 2.2.6, 2.2.7 en 2.2.8)
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