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Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (Geopunt, 2017).
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2. 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 verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO bvba een bureauonderzoek uitgevoerd voor het
onderzoeksgebied aan de Moorselboslaan in Tervuren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is een
gemotiveerd advies opgesteld.
Het betreft de afsplitsing van een lot van een bestaand perceel. Een deel van het lot is aangeduid als nieuwe
bouwzone. Het projectgebied heeft een omvang van circa 3.443 m² en loopt over een afstand van 1.558 m².

.
Figuur 2: Syntheseplan met aanduiding van de geplande werken (Geopunt 2017)

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van de meest nuttige en beschikbare bodemkaarten,
geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens.
Er kon op basis van het bureauonderzoek geconcludeerd worden dat er geen significante historische
bebouwing aanwezig of melding van archeologische vondsten was in de omgeving van het onderzoeksgebied
(het rode gebied op het ‘Syntheseplan’). Op orthofoto’s genomen tussen het jaar 2000 en 2003 valt af te leiden
dat het onderzoeksgebied aangelegd werd als tuin met een indeling in verschillende niveaus of terrassen.
Hierdoor is de kans reëel dat de bodem van dit gebied reeds verstoord is.
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Het ontbreken aan historische bebouwing langs het onderzoeksgebied en de kleine oppervlakte van het gebied
doen vermoeden dat verder bodemonderzoek naar archeologische items niet de meest opportune keuze is.
Bijkomend tonen zowel de huidige aanleg van de tuin als de bodemtypes op een hogere graad van verstoring.
De kosten-batenanalyse voor dit project is ontoereikend. Slechts een geringe kenniswinst zou mogelijk zijn.
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 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.
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