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Figuur 1: Situering van het projectgebied op het GRB (Geopunt, 2017).
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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 een archeologienota opgemaakt
voor de inplanting van voetbalvelden en gebouwen aan de Elleveldweg in Haacht. Op het besproken terrein
zullen 2 voetbalvelden en bijgebouwen gerealiseerd worden. Het gehele terrein zal hierbij verstoord worden.

Figuur 2: Toekomstplan en inplanting (SWECO, 2017)
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Figuur 3: Situering van het projectgebied op het toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2017)

Resultaten van het vooronderzoek zonder en met 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 geen bebouwing aanwezig was binnen het projectgebied
vanaf de 18de eeuw. Historische bronnen leverden geen aanwijzingen voor bebouwing op voor de vroegere
periodes.
Binnen het plangebied zelf zijn er geen archeologische waarden bekend. In de ruime omgeving van het
plangebied bevinden zich enkele archeologische waarden. Er werden geen CAI locaties geregistreerd binnen
een straal van 200 meter van het projectgebied. Er werden enkele artefacten in silex als losse vondsten
geregistreerd uit de steentijd. Er is een motte geregistreerd uit volle en late middeleeuwen. Uit de 17de eeuw
dateren 2 structuren, een alleenstaande hoeve en een site met walgracht. Daarnaast werden ook 2 zilveren
munten als losse vondsten geregistreerd. Een kuil gevuld met bruine zandleem gemengd met
baksteenfragmenten en een tijdelijk militair kampement van Maarschalk Maurice de Saxe uit de 18de eeuw
werden eveneens opgetekend. Tenslotte verwijzen de overige CAI locaties naar structuren uit de 20ste eeuw.
Het betreft delen va de Belgische en Duitse gevechtslinie.
Tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek, werden 19 sporen geregistreerd. De site beschikt echter over een lage densiteit aan
sporen die wellicht afkomstig zijn van off site-fenomenen. De sporen vertonen bovendien geen samenhangen,
noch in tijd, noch in ruimte. Hierdoor biedt het onderzoeksterrein geen bijdrage voor een potentiële
kennisvermeerdering van dit terrein en de omliggende omgeving.
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Op basis van het ontbreken van archeologisch potentieel van het terrein, is het niet opportuun om verder
archeologisch onderzoek te adviseren.

Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle revelante 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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