Programma van maatregelen:
Wilrijk - Koornbloemstraat
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 (projectcode: 2016F42) 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 daarmee uitgevoerd.
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.
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).
Het uitgevoerde bureauonderzoek volstaat 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. Ten gevolge van de topografisch lage ligging van het onderzoeksgebied en de hoge
grondwaterstand binnen het onderzoeksgebied is er hoogstwaarschijnlijk geen archeologische site
aanwezig binnen het onderzoeksgebied. Bijgevolg is er geen potentieel op kennisvermeerdering aan
de hand van andere onderzoeksmethodes.
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 uitgewerkt.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt
geen programma van maatregelen opgemaakt.
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Figuur 1: Kaart met aanduiding van de zone waar hoogstwaarschijnlijk geen waardevolle archeologisch site aanwezig is
(gearceerd). Onderkaart: kadasterkaart
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