Programma van maatregelen:
Brasschaat – Kortestraat (Het Bunder)
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: 2017H328) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kunnen we besluiten dat ter hoogte van de
toegangsweg mogelijk resten aanwezig zijn van historische bebouwing, die te zien is op historische
kaarten vanaf de 18de eeuw. De geplande bodemingrepen in deze zone hebben echter slechts
plaatselijk een negatieve impact op het aanwezige bodemarchief. Het is met name ter hoogte van de
geplande riolering dat diepere uitgravingen voorzien worden. Het betreft echter de aanleg van een
eerder beperkte sleuf. De negatieve impact van de geplande werken is dus eerder beperkt. In geval
van bijkomend archeologisch vooronderzoek van de zone waar de riolering voorzien wordt,
verwachten we dat het potentieel op kennisvermeerdering gering zal zijn. Gezien de aard van de
werken zou het enkel mogelijk zijn om een dwarsdoorsnede te realiseren ter hoogte van de zone
waar de historische bebouwing gesitueerd zou zijn volgens de historische kaarten. De breedte van de
sleuf is te beperkt om gegronde uitspraken te doen over de plattegrond ervan.
Het archeologisch potentieel van het terrein met betrekking tot andere gekende archeologische
waarden die ouder zijn dan de nieuwe tijd is gering. Er bestaat echter altijd een kans dat relevante
archeologische waarden aanwezig kunnen zijn op het terrein. De eerder beperkte oppervlakte van de
zone waar bodemingrepen gepland worden en vooral het feit dat slechts plaatselijk een diepere
verstoring van het bodemarchief gerealiseerd wordt in het kader van de geplande werken, maakt dat
ook met betrekking tot archeologische resten ouder dan de nieuwe tijd besloten wordt dat het
potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend archeologisch vooronderzoek gering is.
Op basis van al deze elementen komen we tot de afweging dat geen bijkomend archeologisch
vooronderzoek nodig geacht wordt in het kader van de geplande werken.
Omwille van de afwezigheid van 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 uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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