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Inleiding
Depriester Recyclage bvba plant de opstart van een recyclagepark ter hoogte van de
Oudenaardebaan te Berchem, deelgemeente van Kluisbergen (provincie Oost-Vlaanderen).
Op deze gronden, recent aangekocht door bovenstaande firma, was voorheen een
bouwbedrijf gevestigd. Binnen het 48717 m² grote projectgebied zullen meerdere ingrepen
plaatsvinden (> 1000 m²). Hierdoor worden de oppervlaktecriteria vastgelegd in het
Onroerenderfgoeddecreet, artikel 5.4.5, overschreden en dient een archeologienota te
worden opgemaakt om aan de stedenbouwkundige vergunning toe te voegen. GATE
archaeology werd aangesteld om deze archeologienota op te maken.
Het projectgebied is niet gelegen in een vastgestelde archeologische zone, of een
beschermde archeologische site. Deel 2, het verslag van resultaten, behelst de resultaten van
de verschillende onderzoekfasen: bureauonderzoek (2017C411) en landschappelijk
booronderzoek (2017D53) en vormt de basis voor deel 3, het onderwerp van deze tekst. Hierin
zal een advies naar vrijgave toe worden geformuleerd.
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DEEL 3: Het Programma van Maatregelen
1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van
maatregelen
Op basis van deel 2, het verslag van resultaten, wordt in onderhavige tekst geargumenteerd
dat het onderzoeksgebied voldoende is onderzocht. Er wordt dus een advies naar vrijgave toe
geformuleerd zonder bijkomende maatregelen.

1.1

De afwezigheid van een archeologische site

Op basis van het huidig uitgevoerde onderzoek zijn er geen indicaties voor de afwezigheid
van een archeologische site.

1.2

De impactbepaling

Het project omvat de opstart van een recyclagebedrijf met extra loods, extra verhardingen en
infiltratiezones (fig. 1 & 2). Hierna een overzicht:
-

-

-

Constructie van een nieuwe loods met een grondoppervlakte van 500 m². Deze loods
grenst in het zuiden aan een bestaand gebouw. De fundering zal bestaan uit
funderingsbalken waarop een dubbel gewapende betonplaat rust. De diepte van de
sleuven van de funderingsbalken is afhankelijk van de ondergrond. Deze dient vorstvrij
en drukvast te zijn. De bodemingreep beperkt zich aldus tot de aanleg van de ca.
80cm brede funderingssleuven.
Asfaltverharding met afwatering in bufferzone. Deze verharding komt/bevindt zich in
twee zones in de noordelijke rand van het huidige recyclagebedrijf. De noordwestelijke
zone wordt geflankeerd door de nieuwe loods en bezit een oppervlakte van 1534 m².
De noordoostelijke zone ligt langs de huidige toegangsweg en bezit een oppervlakte
van 2572 m². In deze zones is reeds een (asfalt)verharding aanwezig; er zullen geen
afgravingen tot in ongeroerde bodem meer plaatsvinden.
De aanleg van een betonverharding (5411 m²) bovenop de bestaande verharding
waardoor de bodem niet geroerd wordt.

Gezien enkel ter hoogte van de loods nog afgravingen tot in ongeroerde bodem kunnen
gebeuren, kunnen enkel daar in de funderingssleuf nog potentieel aanwezige archeologische
sporen geraakt worden. De breedte van de funderingssleuf bedraagt ca. 80cm wat maakt
dat een oppervlakte van ca. 70m² zal worden verstoord. Daarenboven dient opgemerkt dat
aangezien de diepte van de funderingssleuf nog niet vast ligt (cf. 1.1.3.3. van Deel 2), het niet
zeker is of potentieel aanwezige sporen met deze ingreep zullen geraakt worden en wanneer
ze geraakt worden, of deze zichtbaar zullen zijn.

1.3

Bepaling van maatregelen

Hoewel het projectgebied zich situeert in een archeologisch interessante regio dient het
potentieel tot kenniswinst als laag te worden ingeschat gezien de beperkte oppervlakte van
de geplande bodemingrepen (i.e. de funderingssleuf van de loods) en de onzekerheid of deze
geraakt zullen worden/zichtbaar zullen zijn. Samenvattend wordt een advies naar vrijgave toe
geformuleerd.
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Si tueri ng van bori ngen op basi s van het GRB (Geopunt)

Si tueri ng van bori ngen op basi s van de orthofoto (Geopunt)
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I nplanti ng bestaande en nieuw e toestand (Bron: © Wim Desl oovere bvba)
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Dw arsdoorsnedes nieuw e loods (Bron: © Wi m Desl oovere bvba)
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Bijlage
Figurenlijst:
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