ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET
BODEMARCHIEF AAN DE MECHELBAAN TE
KONINGSHOOIKT (LIER)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ABO Archeologische Rapporten 357

Rapport opgemaakt door: Julie Hagen

April 2017
Dossiernr. 21035
Kontichsesteenweg 38

OE: 2017A340

2630 Aartselaar

Aartselaar

DEEL 3 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1 INLEIDING
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de
geplande werken aan de Mechelbaan, afdeling 4, sectie D, percelen 109 f3 (deel) en 109 a4 te
Koningshooikt (Lier). De werken op de manege houden het onderstaande in:
-

Regularisatie van het bouwen en verbouwen van de kantine (clubhuis) en de bergruimtes

-

Regularisatie voor het aanleggen van grindverharding

-

Regularisatie voor het bouwen van drie schuilhokken, drie pylonen en overdekte loopzone
(‘staande wip’)

-

Afbraak en wederopbouw van schuilhok 3 (verplaatsing)

-

Afbraak van gebouw en container (bergruimtes)

-

Bouwen van nieuwe bergruimtes en sanitaire voorzieningen (dames en heren)

-

Afbraak bestaande ruiterpiste en aanleg nieuwe piste

-

Aanleg parkeerplaatsen en fietsenstalling (22 voor auto’s, 17 voor paardenvervoer en 125 voor
fietsen)

Een uitgebreide beschrijving van de geplande werken wordt verder in deze nota gegeven (zie 2.2
Toekomstige situatie).
De beoogde graafwerken voor de aanleg van een wegenis en de funderingen van de geplande
woningen worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de oppervlakte van de te
verkavelen percelen de drempelwaarde van 3000m² overschrijdt en de ingreep in de bodem
(13432,4m² ) de 1000m² overschrijdt moet er, in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet,
voorafgaand aan een bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch
potentieel van de site te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).
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2 GEMOTIVEERD ADVIES
Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij de
aanvraag voor de uitbreiding en/of vernieuwing van de manege te Koningshooikt. Op basis van een
analyse van de landschappelijke, historische, cartografische en archeologische gegevens over het
projectgebied menen wij te kunnen besluiten dat er op de percelen archeologisch potentieel is, maar
dat de impact van de geplande werkzaamheden op het archeologisch bodemarchief minimaal is.
Dit baseren we op:
-

De bodemingrepen op het terrein houden het afschrapen van een pakket van max. 30cm
teelaarde in. Op basis van de gegevens over het bodemtype kan aangenomen worden dat deze
bodemingrepen mogelijks geen archeologisch interessante lagen zullen verstoren. Dit wordt
vastgesteld aan de hand van negen landschappelijke boringen, waarbij er telkens voldoende
bufferruimte werd waargenomen tussen het archeologisch bodemarchief en de toekomstige
uitgravingen. Met het oog op een vrijgave van het terrein wordt er eveneens geotextiel en
geplaatst als beschermende buffer voor eventueel aanwezige archeologische resten doordat
ze het effect van de bodemingreep minimaliseren.

Een uitgebreide bespreking en interpretatie van de uitgevoerde landschappelijk boringen kan u
terugvinden in het deel verslag van resultaten van deze archeologienota.
Boringnummer

C horizont

Max. uitgraving
terrein

Bufferruimte

Opmerkingen

1

60cm

8cm

52cm

/

2

40cm

8cm

32cm

/

3

50cm

24cm

26cm

/

4

50cm

/

n.v.t.

Zwaar verstoord

5

55cm

30cm

25cm

/

6

50cm

30cm

20cm

Vrij ondiep, gelegen
langsheen de weg

7

40cm

/

n.v.t.

Overgangsfase
verstoring

8

45cm

Max. 28cm

17cm

Overgangsgebied waar
niet wordt gegraven

9

55cm

19cm

36cm

/

Figuur 1: Tabel met boorresultaten
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Figuur 2: Orthofoto met aanduiding van het studiegebied (blauw) en uitgevoerde boringen (groen) (bron:
Geopunt 2017)

Bovengenoemd argument en een kosten-baten afweging pleiten daarom voor het afzien van verder
onderzoek ter hoogte van de percelen. Bijgevolg dient ook geen programma van maatregelen te
worden opgesteld.
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