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Hoofdstuk 2

Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een archeologisch onderzoek weinig zinvol is aangezien het overgrote merendeel van de
werken niet eens doorheen de >60 cm. en vaak meer dan 80 cm. dikke antropogene A-horizont gaan
en dus geen potentieel archeologische waarden bedriegen. De beperkte geplande werken die dat wel
doen (fundering voor palen, funderingsvoet en nutsleidingen voor de omkleedaccommodatie) zijn te
verspreid en te beperkt in omvang om beschouwd te worden als een significante verstoring.
Doordat de werken hoofdzakelijk beperkt blijven tot de teelaarde werd met aantoonbare zekerheid
bewezen dat de toekomstige werken geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed. Hierdoor is behoud in situ mogelijk.
Doordat de werken die wel doorheen de teelaarde gaan te verspreid en te beperkt zijn om beschouwd
te worden als een significante verstoring zou het onderzoeken van die locaties te beperkt en te
verspreid zijn om enige ruimtelijke context te hebben en werd er met aantoonbare zekerheid bewezen
dat de toekomstige werken niet zou leiden tot nuttige kenniswinst indien het onderzoek zou beperkt
blijven tet de bedreigde zones.
Hierdoor is voldaan aan minstens één van de mogelijke doorslaggevende aspecten die het mogelijk
maken om een nota met beperkte samenstelling op te stellen waarbij geen verdere maatregelen nodig
zijn. Deze archeologienota is enkel van toepassing op het vergunningsgebied.

2.2 Programma van maatregelen
Omwille van het ontbreken van verder onderzoek omwille van behoud in situ binnen het
vergunningsgebied is er geen programma van maatregelen voor de geplande werken. Eventuele
toekomstige werken die wel een impact hebben op het bodemarchief kunnen, indien deze voldoen
aan de voorwaarden, alsnog onderworpen worden aan een nieuwe archeologienota. Dit programma
van maatregelen is enkel van toepassing op het vergunningsgebied en de huidige geplande werken.
Bij vrijgave van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in het
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Art. 5.1.4. van toepassing: “Iedereen die, op een ander
moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of
het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan
binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap.”
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