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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang
hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de Code van Goede Praktijk (2016).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het onderzoeksterrein situeert zich net binnen de historische stadskern van Lier gelegen is. Het terrein zelf was,
vermoedelijk vanwege de te natte omstandigheden, nooit bebouwd tijdens de voorbije eeuwen, zoals ook blijkt
uit de cartografische bronnen.
In de periode tussen 1918 en 1950 werd het terrein ingenomen als stortplaats. Op het grondgebied van Lier
bevinden zich maar liefst 29 oude stortplaatsen. Vaak gaat het om laaggelegen gebieden langs waterlopen, die in
het verleden werden opgehoogd met huishoudelijk afval om wateroverlast te voorkomen, zoals vermoedelijk ook
het geval was ter hoogte van het onderzoeksterrein. Het terrein bestaat uit minstens ca. 2,5 tot 3,5 m vervuilde
en opgehoogde gronden.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
De initiatiefnemer plant op het betrokken perceel de opbouw van een sporthal en fietsenstalling en de aanleg van
verhardingen en parkeerplaatsen.
De geplande bodemingrepen bereiken een maximale afgraafdiepte van 1 m -1,2 m onder het maaiveld. Enkel ter
hoogte van de te boren palen voor de sporthal zullen plaatselijk diepere bodemingrepen gebeuren. Deze palen
worden geboord tot op de draagkrachtige bodem (> 3,5 m).
De geplande werkzaamheden (max. 1 m -1,2 m diep) zullen quasi volledig in de ca. 2,5 tot 3,5 m dikke opgehoogde
en vervuilde gronden plaatsvinden. Hoewel ter hoogte van de te boren palen voor de opbouw van de sporthal de
oorspronkelijke moederbodem wel aangesneden kan worden, is het onmogelijk om een archeologisch onderzoek
op deze locatie uit te voeren tot de diepte van het archeologische vlak zonder dat de stabiliteit van het terrein in
gedrang komt. Het betreft immers enkele verspreide boorpunten, waarbij verder geen uitgravingen zullen gedaan
worden.

1.4 Bepaling van de maatregelen
De recente historische beschrijving van het terrein - met inbegrip van de vervuiling van de gronden naar aanleiding
van het ophogen van dit drassige en laaggelegen gebied - en de confrontatie hiervan met de huidige geplande
werken, maakt dat een archeologisch onderzoek niet te verantwoorden is.
Uit het historische onderzoek blijkt bovendien dat het onderzoeksterrein steeds onbebouwd was, waarschijnlijk
door te natte terreinomstandigheden.
Er moeten dan ook geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen Programma van Maatregelen
opgemaakt.
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De aannemer/uitvoerder van de werken is gehouden aan de meldingsplicht van archeologische vondsten. Deze
melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden
aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.
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