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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang
hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de Code van Goede Praktijk (2016).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Aangezien het gehele terrein reeds genivelleerd werd bij de oprichting van de in 2014 opgerichte tuinbouwserres
waarbij delen opgehoogd of afgegraven werden, zal enkel op beperkte plaatsen de oorspronkelijke bodem worden
aangetast. Hoewel de huidige bodemingrepen op bepaalde plaatsen dieper zullen rijken dan de reeds bestaande
verstoringen, is het op basis van de aanwezige nivellering onmogelijk om eventueel onaangetaste zones in kaart
te brengen. Verder onderzoek in deze ca. 1 ha grote zone zal daarom enkel een versnipperd beeld opleveren,
waarbij het merendeel van het archeologisch erfgoed reeds verdwenen is of niet aangesneden zal worden.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 1: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.3 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De initiatiefnemer plant de uitbreiding van de tuinbouwserres.
Concreet betreffen de huidige bodemingrepen de oprichting van een tuinbouwserre in een zone van ca. 1 ha. De
geplande bodemingrepen zullen een gemiddelde diepte tot ca. 25 cm onder het maaiveld bereiken. Enkel ter
hoogte van de aanleg van de betonzolen en de aanleg van enkele nutsleidingen zullen plaatselijk diepere
afgravingen gebeuren.
Hoewel de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en vondsten op het terrein niet uit te sluiten is, kan op basis
van de boven beschreven bodemingrepen besloten worden dat het merendeel van deze ingrepen in een
opgehoogde, dan wel afgegraven bodem zullen plaatsvinden.
Er moeten dan ook geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen Programma van Maatregelen
opgemaakt.
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2. Samenvatting
De initiatiefnemer plant te Beverst (Bilzen, prov. Limburg) de aanleg van tuinbouwserre. Hierbij zullen over een
oppervlakte van ca. 1 ha werken uitgevoerd worden.
Het terrein is kadastraal gekend als Bilzen, 2de afdeling, sectie F, perceel 15F.
Op het terrein is het volgende aspect aanwezig die de opmaak van een archeologienota met beperkte
samenstelling verantwoordt:
Aangezien het gehele terrein reeds genivelleerd werd bij de oprichting van de in 2014 opgerichte tuinbouwserres
waarbij delen opgehoogd of afgegraven werden, zal enkel op beperkte plaatsen de oorspronkelijke bodem worden
aangetast. Hoewel de huidige bodemingrepen op bepaalde plaatsen dieper zullen rijken dan de reeds bestaande
verstoringen, is het op basis van de aanwezige nivellering onmogelijk om eventueel onaangetaste zones in kaart
te brengen.
Verder onderzoek in deze ca. 1 ha grote zone zal daarom enkel een versnipperd beeld opleveren, waarbij het
merendeel van het archeologisch erfgoed reeds verdwenen is of niet aangesneden zal worden.
Uit het voorgaande kan worden besloten dat het potentieel op archeologische kennisvermeerdering, globaal voor
alle cultuurhistorische perioden, beperkt is. De geringe kennisvermeerdering kan o.i. de kosten van een
archeologisch onderzoek niet verantwoorden.
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