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Hoofdstuk 2

Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens
Erkend archeoloog:

Annelies De Raymaeker OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Meise, Wolvertem, Kleinendries (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 143982 y=184571
punt 2: x= 144078, y= 184662
Meise, Afd. 2, Sectie D, perceel 199G

Periode uitvoering:

30 – 31 mei 2018

Relevante termen:

bureauonderzoek, (zand)leemstreek, buitengebied

Verstoorde zones:

Langs de straatkant staat een huis. Deze woning wordt uit de verkaveling
gesloten.

2.2 Gemotiveerd advies
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek (projectcode: 2018E67) blijkt verder archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem niet nodig, dit omdat voldoende informatie is gegenereerd
om een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor
een archeologische opgraving en/of behoud in situ van aanwezige archeologische waarden.
Het projectgebied bevindt zich in een ruimere regio waar in het verleden weinig tot geen
archeologische vondsten werden aangetroffen. Enkel op basis van een historische kaartstudie en de
vermoedelijke ligging van een Romeinse weg in de wijdere omgeving kan een archeologische
verwachting worden opgesteld vanaf de Romeinse periode tot de volle middeleeuwen. De
archeologische verwachting voor grondsporensites vanaf de late middeleeuwen is eerder laag,
aangezien een opeenvolging van historisch kaartmateriaal geen bewoning in het projectgebied
situeert. In de loop van de 20ste en 21ste eeuw gebeuren er verschillende bouwactiviteiten binnen het
projectgebied.
Op basis van de verkavelingsplan blijkt dat de zones waar ingegrepen wordt relatief klein zijn en
bovendien versnipperd, de noordelijke zone is ca. 1.412 m2 en de zuidelijke zone is ca. 1.696 m2. Dit
betekent dat de potentiele kenniswinst laag is. Bovendien is er geen mogelijkheid tot uitbreiding voor
verder onderzoek. De zone rondom het projectgebied is immers ingenomen door wegenissen,
wegverhardingen en gebouwen (fig. 2.1). Hierdoor wordt het potentieel op kenniswinst binnen het
huidige project als eerder laag beschouwd.
Al deze gegevens samen leiden tot een kostenbatenanalyse met negatief advies met betrekking tot
eventueel verder onderzoek binnen het huidige project.
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Fig. 2.1: Het projectgebied met aanduiding van de zone die buiten de verkaveling valt.
3.3 Programma van maatregelen
Omwille van het ontbreken van verder onderzoek of behoud in situ binnen het project is er geen
programma van maatregelen. Dit programma van maatregelen is enkel van toepassing op het
projectgebied.
Bij vrijgave van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in het
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Art. 5.1.4. van toepassing: “Iedereen die, op een ander
moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of
het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan
binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap.” Deze aangifte kan gebeuren op
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier.
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