Programma van maatregelen:
Temse – Kasteelstraat 85
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
Er werd een bureauonderzoek uitgevoerd, die aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch
onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande werken. Al het vooronderzoek dat
noodzakelijk is om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde
van archeologisch erfgoed werd uitgevoerd.
De impact van de geplande werkzaamheden werd getoetst aan de gekende reeds verstoorde en
reeds onderzochte zones, de gekende geologische, bodemkundige en ecologische kenmerken en de
gekende archeologische en historische waarden (zie verslag van resultaten van het vooronderzoek).
Belangrijk in de afweging van de noodzaak voor verder vooronderzoek is de gekende verstoring van
het huidige zwembad tot 6 m onder het maaiveld, dat vervangen zal worden door een nieuwbouw,
en van een proefsleuvenonderzoek dat uitgevoerd werd in november 2015. Het
proefsleuvenonderzoek toont de grootschalige verstoring van de zone rond het zwembad aan. Deze
verstoring is het resultaat van de afbraak van een kasteel uit het einde van de 18de eeuw, dat in
1965 gesloopt werd om plaats te maken voor het huidige zwembad. De verstoring heeft een
minimale diepte van 3 m onder het maaiveld. Op basis hiervan is geen archeologische site meer te
verwachten binnen het onderzoeksgebied. Verwacht wordt dat bijkomend archeologisch onderzoek
geen archeologische resten meer zal opleveren.
Na deze fase in het vooronderzoek volgt geen verder vooronderzoek, omdat op basis van de reeds
uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek voldoende informatie gegenereerd is om een te
bekrachtigen archeologienota op te maken die de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een
archeologische site afdoende staaft.

1

Figuur 1: Kaart met aanduiding van de zone waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is tot op een diepte van meer dan 3
m onder het maaiveld

Het uitgevoerde bureauonderzoek en het proefsleuvenonderzoek dat in het verleden uitgevoerd
werd, volstaan om uitspraken te doen over het volledige terrein. Het is niet nodig om verder
vooronderzoek uit te voeren omdat er geen potentieel op kennisvermeerdering aanwezig is.
Het onderzoeksgebied vertoonde potentieel op de aanwezigheid van archeologische resten uit de
steentijd en de Romeinse tijd, alsook de resten van een kasteel uit het einde van de 18de eeuw. Ten
aanzien van deze periodes was er dan ook mogelijk potentieel op kennisvermeerdering. Ten gevolge
van de hoge graad van verstoring van het bodemarchief binnen het onderzoeksgebied is er echter
hoogstwaarschijnlijk geen archeologische site (meer) aanwezig binnen het onderzoeksgebied.
Bijgevolg is er geen potentieel op kennisvermeerdering (meer) aan de hand van andere
onderzoeksmethodes, zoals landschappelijk booronderzoek, geofysisch onderzoek, veldprospectie,
archeologische opgraving of natuurwetenschappelijk onderzoek.
Omwille van de afwezigheid van een 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 bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt
geen programma van maatregelen opgemaakt.
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