PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ
ARCHEBO-RAPPORT 2017J235

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
NOTA HERSTELT – AARSCHOTSESTEENWEG

J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN,
G. VERBEELEN, E. DIRIX, A. SYS,
E. AUDENAERT & K. BOUCKAERT
DECEMBER 2017
PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2017J235

|2

Programma van maatregelen. Nota Herselt – Aarschotsesteenweg

1

ALGEMEEN

Administratieve gegevens / Technische Fiche
Onderzoek:

Programma van maatregelen.
Aarschotsesteenweg

Naam & adres initiatiefnemer:

Familie Van Opstal
Monique Van Opstal
Kapittelbergstraat 22
2230 Herselt
ARCHEBO bvba

Opdrachtnemer:

Nota

Herselt

–

Merelnest 5
3470 Kortenaken
Projectleiding:

Jan Claesen

Erkend archeoloog:

OE/ERK/Archeoloog/2015/00014

Locatie:

Antwerpen, Herselt, Ramsel, Aarschotsesteenweg 180 182

Coördinaten :

A
B
C
D

Kadastrale percelen:

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

183285.374
190064.843
183366.128
190007.916
183297.738
189944.420
183255.880
189973.657

Gemeente Herselt, Afd. 3 Ramsel, Sectie G, nrs. 849n2,
849a3, 849p2 en 849d2

Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op het GRB (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 4 december 2017 uitgevoerd proefsleuvenonderzoek, wordt er geen
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving aanbevolen in het gehele
onderzoeksgebied.
Aanleiding van het vooronderzoek
De opdrachtgever plant de verkaveling van twee percelen aan de Aarschotsesteenweg te Herselt. In de
toekomst zal het terrein bestaan uit 5 loten met elk een even grote bouwzone. In lot 6 zal de bestaande woning
met huisnummer 182 behouden worden. Een gedeelte van een bijgebouw bijhorende bij deze woning zal
echter moeten wijken voor de nieuwe perceelsgrenzen. Ten voordele van de andere loten, zal het huis en
bijgebouwen van huisnummer 180 gesloopt worden. Het nieuw gevormde driehoekige perceel aan Truitseinde
is onbebouwbaar en wordt niet aangetast door de verkavelingsaanvraag. Het volledige projectgebied bedraagt
ca. 7393m². De nieuwe loten zullen een oppervlakte bedragen tussen ca. 875 en ca. 1250 m².

Figuur 2: Syntheseplan met aanduiding van de geplande werken (ARCHEBO bvba, 2017).
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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. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat
het projectgebied beperkt verstoord is door de bouw van de woningen tussen 1939 en 1969. Het overgrote
gedeelte van de perceelsgronden is onverstoorde groene zone.
In de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich geen archeologische waarden (binnen een straal van
de
1000 meter). De eerste vermelding van de plaats Ramsel dateert van de 13 eeuw. De locatie van het
projectgebied kende pas een stedelijke ontwikkeling door de aanleg van de staatsbaan Westerlo-Aarschot in
1860. De huidige bebouwing op beide percelen is opgetrokken tussen 1939 en 1969.
Aan de hand van de het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied gebouwen
ste
stonden vanaf ongeveer de helft van de 20 eeuw tot nu. Historische interpretatie van het gebied concludeert
de
dat bebouwing reeds mogelijk kan geweest zijn vanaf het einde van de 13 eeuw.
Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische sporen, noch vondsten, aangetroffen.
Tijdens het onderzoek werden enkel recente sporen/verstoringen aangetroffen. Het gaat hier voornamelijk om
enkele uitbraaksporen, die gekoppeld kunnen worden aan de recent gesloopte bebouwing, en recente
grachten en enkele ploegsporen. Zowel in de uitbraaksporen als in de grachten werd baksteenpuin en glas
ste
aangetroffen, wat duidt op een recente (20 -eeuwse) datering. De ploegsporen bevinden zich in het
noordwestelijke deel van onderzoeksgebied en duiden op het gebruik van het terrein als landbouwgrond vóór
het gebruik van het terrein als bouwgrond.
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: Overzichtsplan van het onderzoeksterrein (ARCHEBO bvba, 2017).
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