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Figuur 1: Situering van het projectgebied op het GRB (Geopunt, 2018).
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2. 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.
Aanleiding van het vooronderzoek
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van
Landmeterskantoor Winston Schoeters een bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderzoeksgebied tussen de
Patrijzendreef en de Achiel Cleynhenslaan in Keerbergen, gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant.
Het terrein zal herverdeeld worden in twee nieuwe percelen, elk met een bouwzone voorzien. De
aangevraagde inplantingszone voor gebouwen is 800m². De totale oppervlakte van het projectgebied is ca.
6813,72 m².

Figuur 2: ontwerpplannen voor de verkavelingsaanvraag ( Landmeterskantoor Winston Schoeters, 2018)
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Figuur 3: Toekomstplan met aanduiding van de geplande werken in de eerste fase (Geopunt 2018)

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten, geologische
kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Het onderzoek toonde aan dat het plangebied
waardevolle archeologische resten zou kunnen bevatten vanaf de steentijd tot de nieuwe tijd.
Historische gegevens werden door middel van bronnenonderzoek en cartografisch onderzoek verworven.
Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat er enkel bebouwing voorkwam tussen 1842 en 1873.
Historische bronnen leverden geen aanwijzingen voor bebouwing op voor de vroegere periodes.
In de dichte en ruime omgeving van het plangebied bevinden zich enkele archeologische waarden. Het betreft
onder andere een site met walgracht uit de Nieuwe Tijd (CAI-locatie 9272) op ca. 600m ten westen van het
onderzoeksgebied, in de omgeving van de Bleyenberghoeve. Op ca. 600m en 800m ten noorden van het
projectgebied werden bij veldprospectie op twee locaties aardewerk uit de Nieuwe Tijd gevonden, het ging hier
in beide gevallen onder meer over rood en wit aardewerk, pijpwaar, Raeren en steengoed (CAI-locaties 4955
en 4996). Er werd een Steentijd vondst aangetroffen door veldprospectie op ca. 700m van het projectgebied.
Het gaat hier over een klein afslagstukje in zwarte silex met duidelijke bewerkingssporen (CAI-locatie 4953).
Tenslotte werd er op ca. 1000m van het projectgebied rood aardewerk, Bouffioulx en steengoed aardewerk
gevonden, ook hier uit de Nieuwe Tijd (CAI-4958).
Archeologische of historische waarden kunnen nooit helemaal uitgesloten worden. De oppervlaktes van de
voorziene bouwzones (ca. 800m²) zijn echter te klein voor sporenonderzoek en de zones liggen te verspreid
over het terrein. Daarnaast is er geen speciale verwachting van Steentijd vondsten. Verder onderzoek naar
archeologische waarden is dan ook niet de meest opportune keuze bij de opmaak van een kostenbatenanalyse.
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Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.
Deze nota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om
tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht indien er alsnog
archeologische resten aan het licht komen.
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