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Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-basiskaart (Geopunt, 2017)
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

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 & impactbepaling
Op basis van een door ARCHEBO bvba op 18 augustus 2017 uitgevoerd proefsleuvenonderzoek, wordt er geen
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving aanbevolen over het gehele
onderzoeksgebied.
Aanleiding van het vooronderzoek
Op het terrein zal door de opdrachtgever de bouw van een industriehal met kantoorruimte en een
appartement gerealiseerd worden. Naast de aanleg van de gebouwen plant de initiatiefnemer een nieuwe
groenzone met bufferbekken op het perceel, parkings, een laadkade en nieuwe verhardingen. Het
projectgebied ligt langs de Kieleberg in Bilzen in de provincie Limburg. Aan de oostzijde van het perceel loopt
de Twaalfbunderweg. Voor de aanleg van het infiltratiebekken zou de ingreep in de bodem tot 1.4 m diep gaan.

Figuur 2: Syntheseplan met aanduiding van de geplande werken (ARCHEBO bvba, 2017).

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van de meest nuttige en beschikbare bodemkaarten,
geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Aan de hand van de historische
informatie en het kaartmateriaal kon achterhaald worden dat het projectgebied onverstoord is gebleven vanaf
de
de 18 eeuw. Van voor de 18 eeuw bestaan geen cartografische gegevens.
Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden bekend. In 2007-2008 voerde Aron bvba wel in
het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘de Kielenberg’ een onderzoek uit. Dit project bevindt
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zich in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein. De prospectie leverde geen enkele vondst op.
Vervolgens werd de aanleg van het volledige wegenistraject opgevolgd door een archeoloog. Dit onderzoek
leverde met uitzondering van een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog (CAI 152602) geen noemenswaardige
archeologische sporen. Daarnaast meldt de CAI voor de omgeving wel Romeinse vondsten en vondsten uit de
Nieuwe Tijd. De kans op het vinden van steentijd vondsten wordt laag ingeschat, maar niet uitgesloten. Er zijn
geen gekende steentijdvondsten in de buurt en het onderzoeksgebied bevind zich op minstens 400 m van een
waterloop.
Op basis van het bureauonderzoek stelt ARCHEBO bvba voor om het gehele onderzoeksgebied te onderzoeken
aan de hand van een proefsleuvenonderzoek.
Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem
In totaal werd er tijdens het proefsleuvenonderzoek één archeologisch spoor aangetroffen en gedefinieerd.
Het betreft een paalkuil met een diameter van ca. 20 cm en een diepte van ca. 25 cm. Daarnaast zijn er 10
recente parallelle greppels aangetroffen, alsook één dwarse greppel in het midden van het onderzoeksgebied.
De parallelle greppels hebben een NNO-ZZW. De greppels hebben een heterogene samenstelling met een
lichtbruine tot donkergrijze kleur. De greppels zijn ca. 50 cm breed en lopen op ca. 10 m van elkaar. De greppel
die dwars over het onderzoeksgebied loopt (O-W) en heeft een breedte van ca. 70 cm. Het
proefsleuvenonderzoek heeft geen vondstenmateriaal opgeleverd.
Op basis van de vooronderzoeken stelt ARCHEBO bvba geen verdere archeologische opgraving voor, dit
omwille van het ontbreken van archeologisch potentieel van het terrein.

Figuur 3: Allesporenplan (ARCHEBO bvba, 2017).
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