Programma van maatregelen:
Humbeek (Grimbergen) - Oostvaartdijk
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
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode 2017D12) blijkt geen verder
archeologisch vooronderzoek nodig, omdat voldoende informatie gegenereerd is om een
gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
Het bureauonderzoek toont aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Deze
inschatting is gebaseerd op de gunstige landschappelijk ligging van het terrein in een gradiëntzone
naar de vallei van de Aabeek toe. In de ruime omgeving zijn verschillende archeologische waarden
van de steentijd, de Romeinse periode, de middeleeuwen, de nieuwe en de nieuwste tijd gekend.
Het onderzoeksgebied is sinds de aanleg van het kanaal in het midden van de 16 de eeuw in gebruik
als weg. Ten oosten tonen historische kaarten en luchtfoto’s reeds vanaf de 18de eeuw bebouwing.
Een evaluatie van het digitale terreinmodel geeft aan dat het onderzoeksgebied ca. 1,20 m
opgehoogd werd als dijklichaam, bij de aanleg van het naastliggende kanaal. Dit betekent dat de
meeste bodemingrepen geen bijkomende verstoring van het bodemarchief zullen veroorzaken. Ook
de impact van compactie wordt hierdoor voldoende gebufferd. We kunnen besluiten dat enkel de
aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel een negatieve impact zal hebben op het oudere
bodemarchief. Het tracé heeft een lengte van ca. 775 lm. Rekening houdend met een breedte van 2
m, betekent dit dat over een oppervlakte van ca. 1550 m² het oudere bodemarchief bedreigd is door
de geplande werken. Het gaat om een eerder beperkte oppervlakte. De beperkte breedte van het
tracé betekent een beperking naar het interpreteren van archeologische sporen en het herkennen
van archeologische structuren toe. Ondanks het hoge archeologische potentieel van het terrein
maakt de eerder beperkte impact van de geplande werken op het oudere bodemarchief dat het
potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend archeologisch onderzoek beperkt is.
Daarom worden in het kader van de geplande werken geen bijkomende archeologische maatregelen
nodig geacht.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet verder uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom
wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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