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Gemotiveerd advies
De opgestelde nota volgt op een archeologienota waaruit de noodzaak voor bijkomend archeologisch
vooronderzoek bleek.1 In het kader van de nota werd een landschappelijk bodemonderzoek
(projectcode: 2017J269), een verkennend archeologisch booronderzoek (projectcode 2018A59) en
een proefsleuvenonderzoek (projectcode 2018A259) uitgevoerd.
Bij het bureauonderzoek was de bewaringstoestand van het bodemarchief moeilijk in te schatten.
Een landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd om meer inzicht in de bodem te verkrijgen. Op
het terrein werd een goed bewaard bodemarchief vastgesteld, waarin zowel steentijd artefactensites
als archeologische sporen aanwezig kunnen zijn. Uit de dieptes van het vastgestelde archeologische
niveau blijkt dat de geplande werken het bodemarchief zullen verstoren. Een verkennend
archeologisch booronderzoek in functie van onderzoek naar in situ bewaarde steentijd
artefactensites bleek nodig.
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek doen besluiten dat op het terrein een waardevolle
archeologische vindplaats aanwezig is uit de Romeinse tijd. De vindplaats wordt gekenmerkt door
sporen van bewoning. De aangetroffen sporen bevinden zich op minstens 60 cm onder het maaiveld,
zodat behoud in situ mogelijk is, indien voor het afgraven van de teelaarde voorafgaand aan het
ophogen van het terrein een bufferzone van 30 cm gerespecteerd wordt ten opzichte van de
vastgestelde archeologische sporen. In dat geval worden geen bijkomende maatregelen nodig
geacht. De initiatiefnemer wenst de vindplaats in situ te bewaren. Daarom werd een programma van
maatregelen voor behoud in situ opgesteld.
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Programma van maatregelen voor behoud in situ
Ter hoogte van de vastgestelde waardevolle archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd kan het
archeologische bodemarchief in situ behouden worden. De oppervlakte van de waardevolle
archeologische vindplaats die in situ bewaard wordt, bedraagt ca. 3424 m². Voor bewaring in situ is
geen aanpassing van de bouwplannen nodig.
Een bufferzone van minimaal 30 cm ten opzichte van het vastgestelde archeologische niveau wordt
gerespecteerd (maximale verstoring tot 30 cm onder het huidige maaiveld). De opdrachtgever of zijn
aangestelde moet het nodige toezicht houden en maatregelen treffen, opdat de bufferzone wordt
gerespecteerd. De maatregelen bestaan uit het duidelijk fysiek aangeven op het terrein wat de
maximale verstoringsdiepte is. Het aangeven van de maximale verstoringsdiepte dient uitgevoerd te
worden door een persoon die over voldoende competenties beschikt om dit te doen (landmeter,
topograaf, …).
Er zijn geen risicofactoren waar rekening mee gehouden dient te worden. Het archeologisch
ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek zal bewaard worden door het
Onroerenderfgoeddepot Vlaams-Brabant, PIVO - Loods 45, Poverstraat 45, 1731 Asse.

Figuur 1: Aanduiding van de zone waar een waardevolle archeologische vindplaats vastgesteld werd, en waar ook behoud in situ bewerkstelligd wordt (oranje)

Bibliografie
Cleda, B./ J. Bruggeman, 2017: Archeologienota Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) – Inkendaalstraat,
(Rapporten All-Archeo bvba 586), Temse.

