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1 INLEIDING
Dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van een geplande ontbossing ter hoogte van de percelen
191D en 243E te Beringen (afdeling 2; Sectie A). De oppervlakte van het studiegebied is ca. 6 ha.
Volgens het Onroerend Erfgoeddecreet dient er voor een perceel groter dan 3000m² en/of een
bodemingreep groter dan 1000 m² binnen een archeologische zone, voorafgaand aan een
bouwvergunning een archeologienota te worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te
evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). De geplande werken (i.e. ontbossing) zullen echter
beperkt zijn in de diepte (maximum 15 à 30 cm) in opgehoogd terrein. Bijgevolg is er geen potentieel
tot kennisvermeerdering meer mogelijk. Om deze reden betreft het hier een archeologienota met een
beperkte samenstelling.
In een toekomstige fase zal er een biostoominstallatie gebouwd worden waarvan reeds in december
2013 een bouwvergunning (referentie GSA 8.00/71004/2136.2) is afgeleverd die gekoppeld is aan een
milieuvergunning (AMV/000156344/1002) die definitief verleend is in oktober 2016. Deze installatie
valt dus niet onder de huidige bouwaanvraag en maakt dus ook geen deel uit van deze
archeologienota.

2 GEMOTIVEERD ADVIES
Naar aanleiding van een geplande ontbossing tussen de Industrieweg en de Scheepvaartstraat te
Beringen werd door ABO nv een bureaustudie uitgevoerd. Het potentieel tot kennisvermeerdering is
nihil voor het studiegebied op basis van onderstaande argumenten:
1) De geringe diepte van de geplande bodemingrepen (15 à 30 cm) raakt mogelijke
archeologische lagen niet.
2) De bovenste lagen (tot -1.2mMV) bestaan uit geroerde grond die werd aangevoerd tijdens de
aanleg van het Albertkanaal, de Paalse Plas en het verleggen van de Winterbeek. Bijgevolg is
er geen bodemarchief aanwezig of zal dit zeer sterk verstoord zijn.
3) De zeer beperkte aanwezigheid van reeds gekende archeologie in de regio (enkel CAI ID
161024 op 700m afstand) duidt op een laag archeologisch potentieel. Dit wordt bevestigd door
de cartografische bronnen die steeds een nat en onbebouwd gebied weergeven.
4) De landschappelijke analyse toont aan dat het studiegebied in een zeer natte, laaggelegen
omgeving is gelegen met overstromingsgevaar. Dit is absoluut niet preferentieel noch voor
bewoning, noch voor landbouw.
5) De sterke vervuiling van de Winterbeek zorgt voor onwenselijke werkomstandigheden.
Bijgevolg is het potentieel tot kennisvermeerdering nihil en wordt er geen verder archeologisch
onderzoek geadviseerd.

