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ARCHEOLOGIENOTA DESTELHEIDE
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
In dit hoofdstuk worden de maatregelen voorgesteld, gebaseerd op het assessment van het bureauonderzoek voor landinrichtingsplan Destelheide waar de VLM maatregelen zal realiseren in kader van
het landinrichtingsproject Molenbeekvallei te Beersel (fig. 1).

Fig. 1: Situering van de verschillende maatregelen (Bron: VLM + AIV)
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN DESTELHEIDE
1 GEMOTIVEERD ADVIES
1.1

Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Op basis van het gevoerde bureauonderzoek werd voldoende informatie ingewonnen omtrent het
archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact van de geplande werkzaamheden hierop.
Veldwerk werd niet uitgevoerd enerzijds gezien de geringe verwachte impact van de geplande werken
en anderzijds gezien de grootste maatregelen het afgraven van een tennisterrein en de aanleg van 5
wadi’s zijn.

1.2

Aanwezigheid en waardering van archeologische sites

Het bureauonderzoek toonde aan dat er slechts een kleine kans bestaat dat er tijdens de werken
archeologisch waardevolle sporen, structuren en vondsten aangesneden kunnen worden. Er worden
geen archeologische vondsten verwacht aangezien de grootste maatregel het afgraven van het
tennisterrein betreft waarna het oorspronkelijk profiel zal worden hersteld. Verder is er nog de aanleg
van 5 wadi’s van beperkte omvang en diepte. Al de maatregelen zijn beperkt in omvang en het is niet
te verwachten dat er kenniswinst kan worden gerealiseerd.

1.3

Impactbepaling

Naar aanleiding van het landinrichtingsplan Destelheide werden de voorgestelde maatregelen kritisch
afgewogen t.o.v. de gekende archeologie en het archeologisch potentieel.
-

-

-

Aanleg wandelpad:
de wegkoffer voor dit wandelpad is beperkt tot 15 cm diep. De breedte is beperkt tot 1,7
meter. Er wordt geen boordsteen geplaatst. De impact op eventueel aanwezig bodemarchief
is zeer klein gezien de geringe diepte. Bij eventuele sporen langsheen dergelijk smal en kort
traject kan geen kenniswinst verwacht worden.
Afgraven tennisterrein:
het bestaande tennisterrein wordt afgegraven en het oorspronkelijk profiel wordt zo goed als
mogelijk hersteld. Eventuele sporen zullen reeds vernield zijn bij de egalisatie en aanleg van
het tennisterrein. De ondergrond bestaat uit 6 cm asfalt en 19 cm beton.
Aanleg wadi’s:
In totaal worden 5 wadi’s aangelegd. De impact van deze graafwerken is klein gezien het over
een beperkte oppervlakte ( 14 x 25 m voor de grootste; totaal 500m²) gaat. De wadi’s worden
aangelegd op de rand van het talud, waar er geen bodemprofiel meer aanwezig is.

Op basis van het assessment van de gekende gegevens en de geplande aard van de verstoring is
bijkomend onderzoek niet noodzakelijk.
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1.4

Maatregelen

Standaard worden bij de VLM op de startvergadering alle betrokkenen nog eens gewezen op de
vondstmeldingsplicht. De uitvoering van graafwerken gebeurt door middel van een tandeloze graafbak
en afgegraven vlakken worden niet meer bereden; hierdoor kunnen eventueel afwijkende
bodemsporen snel gedetecteerd worden. In dat geval worden de graafwerken gestaakt en wordt de
VLM-archeoloog gecontacteerd die beslist wat er verder moet gebeuren.

2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
Er zijn geen bijkomende maatregelen noodzakelijk. De wettelijk voorziene vondstmeldingsplicht
volstaat.
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