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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden kon een bureauonderzoek uitgevoerd worden. Verder aanvullend vooronderzoek onder de vorm
van proefputten is aangewezen. Op basis van deze proefputten zal de verstoringsgraad door de huidige kelder
onder het stadhuis, die slechts 1,30 -1,60 onder het huidige maaiveld werd uitgegraven, kunnen bepaald worden.
Momenteel is niet geweten of zich onder dit niveau nog archeologische sporen zouden kunnen voordoen.
Bijkomend gaan de proefputten ook informatie aanleveren over de archeologische stratigrafie, waarna zal kunnen
bepaald worden of er op deze locatie moet worden opgegraven, en dan wel in één of meerdere vlakken.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
o

Potentieel voor steentijd artefactensites

Het onderzoeksgebied ligt op een afstand van ca. 320-350 m afstand van de Zwarte Beek, en ca. 690 m van de
Helderbeek, en is zo buiten de gradiëntzone gelegen. Bovendien zijn in de directe, nabije en ruime omgeving
van het onderzoeksgebied tot op heden geen prehistorische artefacten aangetroffen.
Het potentieel op het aantreffen van steentijdartefacten sites wordt dan ook als laag ingeschat.
o

Potentieel voor (proto-)historische sites

Ten gevolge van de aanleg van de aanwezige verhardingen, in combinatie met het feit dat het projectgebied
op de bodemkaart als OT-bodem wordt aangeduid, kan ook op een groot deel van het onderzoeksterrein reeds
een verstoorde bodem verwacht worden.
Het potentieel op het aantreffen van archeologische sporen en/of vondsten van alle archeologische perioden
vanaf de metaaltijden wordt op basis van deze elementen als laag ingeschat. Toch zijn sporen vanaf de
metaaltijden tot en met de laat-Romeinse periode nooit uit te sluiten.
Het aantreffen van sporen vanaf de vroege Middeleeuwen wordt wel hoger ingeschat, omwille van de
nabijheid van de kerk, waarvoor reeds vroegmiddeleeuwse opgravingsdata bestaan.
Op basis van historisch en cartografische bronnen wordt de potentie voor sporen vanaf de volle middeleeuwen
als hoog ingeschat.
In de middeleeuwen groeide Beringen op een knooppunt van enkele handelsweg(en) in de 13de-15de eeuw uit
tot een bloeiend klein-regionaal handelscentrum met een vrij belangrijke lakennijverheid. Door zijn gunstige
ligging bij een knooppunt van verkeers- en handelswegen werd Beringen echter ook verschillende keren
belegerd, ingenomen en vernield door militaire eenheden in de loop van de 15de, 16de en 17de eeuw. De
grondige verwoesting van de stad in 1654 door de troepen van Karel van Lorreinen kwam Beringen nooit te
boven. De stad verviel tot een eenvoudig landbouwdorp.
Op schetsen en plannen die van Beringen gekend zijn vanaf de 18de eeuw wordt het merendeel van het terrein
ingenomen door het stadhuis, en door oudere gebouwen die op de plaats van het huidige stadhuis gestaan
hebben.
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1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 2: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen, slechts gedeeltelijk de impact van deze
bodemingrepen op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De gekende verstoringen voor het projectgebied bestaan uit resten van bebouwing die het huidige stadhuis vooraf
gingen, de kelder van het huidige stadhuis (ca. 1,30 -1,60 onder het huidige maaiveld), mogelijk een oud openbaar
waterpunt (fontein of pomp), mogelijk resten van een voormalige tramlijn, en verstoringen veroorzaakt door de
bestaande nutsleidingen en riolen.
Ter hoogte van de zones waarin de bodemingrepen zullen plaatsvinden (zie BIJLAGE 7) zullen aanwezige
archeologische resten volledig vergraven worden bij het uitvoeren van de geplande werken indien de
moederbodem bereikt wordt bij de graafwerken.

1.4 Conclusie
Uit de confrontatie van de resultaten van het vooronderzoek, met de geplande ingrepen, wordt een aanvullend
vooronderzoek onder de vorm van proefputten geadviseerd.
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2. Programma van maatregelen
2.1 Administratieve gegevens
Onderdeel van het
onderzoek

Bureauonderzoek

Projectcode

2017L39

Archeoloog

Inge Van de Staey
OE/ERK/Archeoloog/2015/00087

Rechtspersoon

ARON bvba Archeologisch Projectbureau
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006

Actoren en specialisten
binnen het project

Functie

Naam

Projectleiding

Elke Wesemael

Locatiegegevens

Beringen, Centrum: Koerselsesteenweg – Markt
Het onderzoeksgebied is gelegen in het centrum van de stad Beringen en is
gelegen tussen de Koerselsesteenweg en de Markt. Het maakt deel uit van een
grootschalige stadskernvernieuwing die behalve een ‘markant gebouw’ op deze
plaats ook de volledige voormalige collegesite omvat (afb. 1a en 1b).

Oppervlakte

Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van 1.370 m²

Bounding box coördinaten

xMin,yMin 5.22507,51.0479 : xMax,yMax 5.22579,51.0485

Kadasternummers

Beringen: Afd. 1, sectie C, percelen 201k, 200E en openbaar domein

Thesaurusthermen50

Beringen, stadscentrum, stadhuis, markt, Sint-Jozefscollege, bureauonderzoek

Overzichtsplan
verstoringen

Zie bijlage 10: Aanwezige nutsleidingen op bestaande toestand (BT)

50

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Afb. 39: Kadastraal plan met perceelgrenzen en situering van het volledige projectgebied waarin de stadskernvernieuwing plaats
vindt in het rood (Bron: QGis/Geopunt)

Afb. 40: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het onderzoeksterrein ‘markant gebouw’ waarvoor deze nota
wordt opgesteld (1.370 m²) in het blauw (Bron: QGis/Geopunt)
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2.2 Wetenschappelijke doelstellingen en onderzoeksvragen
Doel van het aanvullend vooronderzoek met ingreep in de bodem, is dat het archeologisch erfgoed opgespoord,
geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt. Verder wordt de potentiële impact van toekomstige
geplande werken op de al dan niet goed bewaarde bodems en het mogelijke aanwezige archeologisch erfgoed
ingeschat. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te
bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor een vervolgonderzoek.
Tijdens het onderzoek moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
Landschappelijke context:
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving en duiding?
- Zijn er aardkundige eenheden van antropogene oorsprong te herkennen?
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?
Archeologische sporen en structuren:
- Zijn er sporen aanwezig?
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? Geef een beknopte omschrijving.
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
- Op welke diepte bevindt het eerste archeologisch vlak of bevinden de verschillende archeologische
vlakken zich?
- Behoren de sporen, spoorcomplexen en lagen tot één of tot meerdere periodes? Welke?
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Zijn er recente verstoringen aan te duiden?
- Zijn er archeologische sporen of vondsten aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden met de
middeleeuwse of de recentere (postmiddeleeuwse) bouwgeschiedenis van het terrein?
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
- Wat is de relatie tussen de sporen en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie,
…)?
Archeologische vindplaatsen
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)?
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische
vindplaatsen?
Vervolgonderzoek
- Is verder onderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken methode.
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2.3 Opgravingsstrategie en -methode
TABEL 3 geeft een overzicht van de onderzoeksmethodes en een evaluatie hiervan in functie van het
onderzoeksgebied.
Onderzoeksmethode
Landschappelijk
bodemonderzoek
d.m.v. boringen
en/of profielputten

Evaluatie positief
Laat toe om relatief snel uitspraken te
doen over de bodemopbouw van de
ondergrond en het landschap.

Veldkartering

Oppervlaktekartering is zeer geschikt om
prehistorische
en
historische
vindplaatsen op te sporen en een zicht te
bekomen op de inhoudelijke en fysieke
kwaliteit deze vindplaatsen.

Geofysisch
onderzoek

/

Verkennend
archeologisch
booronderzoek

Verkennend
archeologisch
booronderzoek is zeer geschikt om
prehistorische sites, steentijd artefacten
sites, op te sporen en een zicht te
bekomen op de inhoudelijke en fysieke
kwaliteit deze vindplaatsen.

Evaluatie negatief
De bodemopbouw is bekend vanuit het
bureauonderzoek.
Kosten-baten te duur om afzonderlijk uit
te voeren gezien een proefputten nodig
zal zijn (infra).
Veldkartering is niet mogelijk gezien het
gebied momenteel deels bebouwd en
volledig verhard is.

Geeft geen gegevens over de chronologie
van
de
eventueel
gedetecteerde
fenomenen.
De resultaten moeten gecontroleerd
worden met proefsleuven waardoor voor
een onderzoeksgebied met een beperkt
oppervlak de kosten-baten te duur is.
Lage verwachting. Moeilijk gezien het
gebied momenteel deels bebouwd en
volledig verhard is.
Dit onderzoek is minder geschikt om
(proto-) historische vindplaatsen, i.e.
vindplaatsen met grondsporen, op te
sporen.
Enkel van toepassing na het detecteren
van steentijd artefactensites (verwachting
laag)

Waarderend
archeologisch
booronderzoek

Laat toe een beeld te vormen van de
horizontale spreiding van de site

Proefputten in
functie van steentijd
artefactensites

Laat toe een beeld te vormen van de
verticale spreiding van de site

Enkel van toepassing na het detecteren
van steentijd artefactensites (verwachting
laag)

Proefsleuven en
proefputten

Een proefputtenonderzoek is zeer
geschikt om (proto-)historische op te
sporen en een zicht te bekomen op de
inhoudelijke en fysieke kwaliteit deze
vindplaatsen met een complexere
stratigrafie.

Zullen worden uitgevoerd.

Via proefputten kan de bodemopbouw
op het terrein bestudeerd en
geëvalueerd worden. Daarnaast kan ook
het archeologisch niveau bepaald
worden.
TABEL 3: Overzicht en evaluatie van de onderzoek
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Op basis van de archeologische verwachtingen voor het onderzoeksgebied en de evaluatie van de verschillende
onderzoeksmethodes om deze verwachtingen in te vullen, wordt geopteerd voor een aanvullend vooronderzoek
met ingrepen in de bodem in de vorm van een proefputtenonderzoek.
Twee archeologische proefputten worden aangelegd in de zones van het projectgebied die niet ingenomen en
verstoord zijn door het bestaande gebouw, m.n. ter hoogte van de ingeplande ondergrondse parkeergarage in het
zuidwesten en het zuidoosten van het terrein.
De proefputten dienen om een zicht te krijgen op de complex stratigrafische opbouw van het te onderzoeken
gebied op een weinig destructieve manier. De proefputten die tussen de bestaande gebouwen worden uitgevoerd,
zullen voor een inzicht zorgen in de reliëfwijzigingen die bij de bouw van de huidige school werden veroorzaakt.
Op basis van de proefputten zal de verstoringsgraad door de huidige kelder onder het stadhuis, die slechts 1,30 1,60 onder het huidige maaiveld werd uitgegraven, kunnen bepaald worden. Momenteel is niet geweten of zich
onder dit niveau nog archeologische sporen zouden kunnen voordoen. Bijkomend gaan de proefputten ook
informatie aanleveren over de archeologische stratigrafie, waarna zal kunnen bepaald worden of er op deze
locatie moet worden opgegraven, en dan wel in één of meerdere vlakken.
Het proefputtenonderzoek wordt uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen, conform hoofdstuk 8: 8.6 van de
Code van Goede Praktijk.
De dekkingsgraad en schikking van deze proefputten is van die aard dat ze toelaten om voldoende gefundeerde
uitspraken te doen over de rest van het terrein wat betreft de bovenstaande onderzoeksvragen.
De optie voor een behoud in situ van archeologisch erfgoed in de foodprint van de nieuwe gebouwen is niet aan
de orde.
Afbakening van het onderzoeksgebied
De twee archeologische proefputten worden aangelegd in de zones van het projectgebied die niet ingenomen en
verstoord zijn door het bestaande gebouw, m.n. ter hoogte van de ingeplande ondergrondse parkeergarage in het
zuidwesten en het zuidoosten van het terrein.
Criteria voor het niet uitvoeren van voorziene onderzoeksmethoden
Indien bij het veldwerk van boven en onder beschreven methode en technieken wordt afgeweken op basis van de
bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit beschreven en gemotiveerd in de
rapportering.
Een mogelijkheid waarin kan afgeweken worden van de voorziene breedte en lengte van de proefputten is als op
het terrein blijkt dat er zodanig diep moet gegraven worden, dat de veiligheid in gedrang komt. Ook bij het
aantreffen van onvoorziene verstoringen of vanwege de veiligheid en de stabiliteit van omliggende gebouwen kan
van deze methode worden afgeweken.
Randvoorwaarden
Het proefputtenonderzoek zal worden uitgevoerd na het noodzakelijk opbreken van verhardingen. Deze worden
verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau bepaald door de leidinggevende archeoloog. Herstellingen
van de verharding gebeuren in overleg met de opdrachtgever.
Vermits de proefputten buiten de bestaande bebouwing aangelegd worden, dient de bebouwing niet te worden
gesloopt voorafgaand aan de werken.
De proefputten worden in principe aangelegd tot op een diepte van ca. 3,5 m, de vermoedelijke verstoringsdiepte
van de bodemingrepen binnen het nieuwe project.
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Tijdens de uitvoer van het proefputtenonderzoek wordt ervoor gezorgd dat:
-

-

Putten die dieper dan de toegestane wettelijke uitgraafdiepte worden aangelegd, beveiligd en/of getrapt
aangelegd worden. De breedte van de proefputten moet dit getrapte profiel mogelijk maken.
Indien dieper graven niet mogelijk is, steeds door middel van boringen de verdere stratigrafie van de
onderliggende bodem in kaart wordt gebracht.
Indien noodzakelijk een beroep wordt gedaan op een conservator. Deze conservator is gespecialiseerd in
de handelingen om de bewaringstoestand van de archeologische vondsten of de omgeving daarvan te
stabiliseren en verder verval te verhinderen of vertragen.
Alle inmetingen gebeuren met een GPS gestuurd en gegeorefereerd inmetingssysteem.
Er doorlopend een metaaldetector gebruikt wordt.
De weersomstandigheden dermate zijn dat ze een goede waarneming toelaten.
Voorafgaand een KLIP-aanvraag plaats vindt.
De werf is ingericht conform de vigerende arbeidswetgeving.
De werf is ingericht volgens, en wordt uitgevoerd volgens de vigerende veiligheids- en
gezondheidswetgeving.
De uitvoering van de prospectie in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake
bodemverzet.

Evaluatiecriteria
Het onderzoek is succesvol wanneer de vragen zowel wat betreft de bodemkunde als de archeologie een
inhoudelijk antwoord konden ontvangen.

2.4 Onderzoekstechnieken
Voor dit vooronderzoek wordt geopteerd voor de aanleg van 2 archeologische proefputten (Afb. 41 en 42 en bijlage
11).
Het proefputtenonderzoek wordt uitgevoerd zoals bepaald onder Hoofdstuk 8: vooronderzoek met ingreep in de
bodem – 8.6 Proefsleuven en proefputten uit de CGP 2.0.
De proefputten meten, gezien de verwachte diepte van ca. 3 m, vermoedelijk 4 m x 4 m en worden machinaal
aangelegd door een kleine graafmachine op rupsbanden (8-12T), onder begeleiding van de veldwerkleider en een
assistent-archeoloog. De minimale breedte van elke put is 2 m, met een maximum van 4 m indien meer dan 1,20
m verdiept zou moeten worden. In dat geval wordt er getrapt gewerkt. Van deze afmetingen kan afgeweken
worden indien blijkt dat dit praktisch niet haalbaar is vanwege de openbare aard van het terrein, of vanwege (niet
verwachte) verstoringen door nutsleidingen.
De graafwerken gebeuren door een kraan op rupsbanden met tandeloze graafbak, waarvan de bakbreedte
minstens 1,80 - 2 m bedraagt. De betonplaten en verstoorde bovengrond worden verwijderd tot op het
archeologisch leesbare niveau bepaald door de leidinggevende archeoloog.
De proefputten wordt in eerste instantie aangelegd tot op het eerste archeologisch relevante niveau (onder de
zogenoemde zwarte laag of onder eventuele aanwezige recente verstoringen). Vervolgens wordt –dit om een te
grote verstoring van het aanwezige archeologisch archief te vermijden - slechts een gedeelte van de proefputten
stratigrafisch opgegraven. Er wordt echter niet dieper gegraven dan de beoogde verstoringsdiepte (vermoedelijk
tot 3 m onder het huidige maaiveld).
Twee proefputten worden voldoende geacht om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
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Afb. 41: Inplantingsplan proefputten op het kadasterplan met bestaande toestand. Projectgebied in het blauw. Inplanting van
twee proefputten (rood)

Afb. 42: Inplantingsplan proefputten op het kadasterplan met bestaande toestand en plan van de gekende kabels en leidingen.
Projectgebied in het blauw. Inplanting van twee proefputten (rood).
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De profielen van de putten worden opgeschoond, gefotografeerd (voorzien van een profielnummer, noordpijl en
schaallat), manueel ingetekend op schaal 1/20 met inkleuring en beschreven.
De inplanting van de putten wordt digitaal opgemeten. Bij elke proefput wordt de absolute hoogte van het
(archeologisch) vlak en van het maaiveld t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing genomen en op plan gebracht.
Aanwezige archeologische sporen worden handmatig opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en digitaal
ingemeten. Sporen die om een hoge mate van detailtekening vragen zullen manueel worden ingetekend op schaal
1:20.
Indien bij het graven van de proefputten de aanwezigheid van het tertiaire zand wordt bevestigd, waarin
prehistorische vondsten kunnen aanwezig zijn, wordt de nodige aandacht hierop gevestigd:
o Er zal steeds een staal genomen worden van de aangetroffen sedimenten
o Er wordt opgelet of er een bijmenging van houtskoolpartikels voor komt
o Het uitzeven van de onderzochte sedimenten geldt als inzamelmethode. Het sediment wordt per proefput
uitgezeefd, en dit per aardkundige eenheid, laag of fijner arbitrair niveau. Alle aardkundige eenheden die
vondsten kunnen bevatten worden onderzocht. Het zeven gebeurt met een maaswijdte van max. 2 mm. Bij
situaties met weinig variatie in de aardkundige eenheden wordt in arbitraire niveaus van maximaal 10 cm
gewerkt.
o Aangetroffen artefacten worden volgens de richtlijnen van de CGP 2.0 verzameld.

2.5 Actoren
Het proefputtenonderzoek met inbegrip van de registratie van de kelders wordt uitgevoerd door een
veldwerkleider die voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in art. 12 van het archeologiebesluit (minstens 6
maanden terreinervaring). De veldwerkleider heeft tevens ervaring in het aanleggen van proefputten in stedelijke
context. Hij wordt geassisteerd door een assistent-archeoloog met dezelfde kwalificaties, uitgezonderd de
ervaringsvereisten.
De bodemprofielen worden door een assistent-aardkundige en indien nodig door een aardkundige met ervaring
met de bodem- en sedimenttypes die in het projectgebied voorkomen, beschreven.
Indien nodig wordt tijdens het proefsleuvenonderzoek een beroep gedaan op een fysisch antropoloog. Deze is
gespecialiseerd in de studie van menselijke resten uit archeologisch onderzoek en hun begravingsomgeving.
Indien nodig wordt tijdens het proefsleuvenonderzoek een beroep gedaan op een conservator. Deze conservator
is gespecialiseerd in handelingen om de bewaringstoestand van de archeologische vondsten of de omgeving
daarvan te stabiliseren en verder verval te verhinderen of vertragen.

2.6 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk
Nvt.
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