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DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Initieel werd door ARON bvba een archeologienota voor een uitgesteld traject (ID 3886) opgesteld bestaande uit
een bureauonderzoek. Op basis van het bureauonderzoek was het niet mogelijk om met voldoende zekerheid een
uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan (kennispotentieel)
en de omgang hiermee. Daarom was aanvullend vooronderzoek noodzakelijk.
Dit aanvullend vooronderzoek bestond uit een landschappelijk bodemonderzoek (2018E221), een verkennend
archeologisch booronderzoek (2018F185) en een proefsleuvenonderzoek (2018F186) en werd uitgevoerd op een
ca. 3907 m² perceel aan de Hensbergelei 2 te Brasschaat (Prov. Antwerpen), gekend als Brasschaat, 2de afdeling,
sectie C: Perceel 31L2.
Het landschappelijk bodemonderzoek vond plaats op het gehele perceel. Er werden tijdens het landschappelijk
bodemonderzoek - conform het programma van maatregelen uit de bekrachtigde archeologienota - 5 boringen
gezet.
Het verkennend archeologisch booronderzoek werd uitgevoerd op een ca. 200 m² grote zone in de
noordwesthoek van het terrein, waarbij 17 megaboringen werden uitgevoerd. conform het programma van
maatregelen zoals omschreven in de bekrachtigde archeologienota.
Het programma van maatregelen zoals omschreven in de bekrachtigde archeologienota (ID 3886) voorzag verder
in een proefsleuvenonderzoek waarbij 10 % van het terrein onderzocht diende te worden door middel van
continue proefsleuven van 2 m breed, die op 15 m van elkaar gelegen waren. In totaal ging het om vier noordoostzuidwest georiënteerde sleuven (Afb. 37). Op deze wijze zou ca. 390 m² of in totaal 10 % van de totale oppervlakte
van het gebied (3907 m²) onderzocht worden. Bijkomend diende 2,5% van het terrein via kijkvensters, dwarsen/of volgsleuven onderzocht worden. Minstens 1 dwarssleuf wordt aangelegd om de loop van de onverharde
weg uit de 19de eeuw te traceren.
Van dit Programma van maatregelen werd tijdens het uitgevoerde onderzoek licht afgeweken. Dit aangezien uit
het definitieve inrichtingsplan bleek dat niet alle bomen gerooid zouden worden. Naast de bomen bij de toegang
tot de percelen aan de Hensbergelei, waarvan het behoud bij de opmaak van de archeologienota gekend was,
zullen ook de bomen centraal in het noorden (ca. 233 m²) en in de zuidwesthoek (ca. 850 m²) als groene ruimte
behouden blijven.
Gezien de te behouden beboste zone in het noorden werd sleuf 2 iets in zuidelijke richting verschoven.
Proefsleuven 3 en 4, in het zuiden, werden verkort door de te behouden groenzone in het zuidwesten. Op deze
manier was het bovendien onmogelijk om, met uitzondering van in het meest verstoorde oostelijke deel van het
onderzoeksterrein29, een dwarssleuf aan te leggen. Er werd daarom geopteerd om een kijkvenster te voorzien ter
hoogte van de te verwachten veldweg (KV1), gelegen tussen proefsleuf 1 en proefsleuf 2 in het westen van het
terrein. Rekening houdend met de zones waar de bomen behouden blijven en daardoor niet onderzocht kon
worden (ca. 1352 m²), komt dit neer op 12,6 % van het toegankelijke terrein (2556 m²). Tijdens het
proefsleuvenonderzoek werd ook doorlopend een metaaldetector gebruikt.
Op basis van voorgaande onderzoeken kon een gemotiveerd advies gegeven worden aangaande het al dan niet
uitvoeren van verder archeologisch onderzoek.

29

Zoals bleek uit de resultaten van het landschappelijke bodemonderzoek en de gezette profielputten tijdens het
proefsleuvenonderzoek.
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Afb. 44: Beslissingshefboom bij de afweging voor de
noodzaak van verder
vooronderzoek en/of een opgraving (Bron: OE, CGP 2.0, p.
31).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied
Het landschappelijk bodemonderzoek (2018E221) maakte duidelijk dat in het noordwesten van het terrein een
gaaf bewaarde bodem (Zdg) bewaard bleef.
Het verkennend archeologisch booronderzoek (2018F185) maakte evenwel duidelijk dat ook in deze zone (ca.
2000 m²) verstoringen plaatsvonden, vermoedelijk na de vrij recente ingebruikname van het terrein. Het
verkennend archeologisch booronderzoek bracht geen lithische artefacten aan het licht die wijzen op de
aanwezigheid van een steentijd artefactensite.
Het proefsleuvenonderzoek (2018F186) leverde geen archeologische sporen of vondsten op en bevestigde
grotendeels de bevinden wat betreft de bodemopbouw. Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen
sporen aangetroffen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de in oorsprong aanwezige Zdg-bodem over quasi het gehele
onderzoeksterrein sterk geroerd is en de bodem eerder als OB-bodem kan worden aangeduid. Enkel in het
centraal westelijke gedeelte bleef de bodemopbouw vrij gaaf bewaard en kan nog van een intact bodemprofiel
worden gesproken.
De archeologische waarde en het potentieel op kenniswinst van het onderzoeksgebied is daarmee laag.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen
Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in Deel 1: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend
gedeelte, 1.2 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het
mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.
De bouw van de woningen en de aanleg van nutsleidingen veroorzaken vrij grootschalige bodemingrepen. Ook in
de tuinzones kunnen meer diepgaande verstoringen in de toekomst niet uitgesloten worden. Verwacht werd dan
ook dat de moederbodem en daarmee ook eventueel aanwezige archeologische resten over het volledige terrein
vergraven zullen worden tijdens de toekomstige werken.
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Het uitgevoerde onderzoek toonde aan dat er geen (waardevolle) archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen
in het onderzoeksgebied. De geplande ruimtelijke ontwikkeling heeft dan ook geen impact op het bodemarchief.

1.4 Bepaling van de maatregelen
Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen (lithische) artefacten op. Het proefsleuvenonderzoek
leverde noch archeologische sporen noch archeologische vondsten op. Dit maakt dat het archeologisch potentieel
van het onderzoeksgebied als uiterst laag kan worden ingeschat. Hetzelfde geldt voor de kans op
kennisvermeerdering bij verder onderzoek, waardoor de kosten voor de uitvoer van verder onderzoek niet
opwegen tegen de baten.
Er moeten daarom geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen Programma van Maatregelen
opgemaakt.
Dat er geen verder archeologisch onderzoek nodig is, neemt niet weg dat de aannemer/uitvoerder van de werken
gehouden blijft aan de meldingsplicht van archeologische vondsten moesten deze toch worden aangetroffen. De
context zit vervat in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de
vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar
vindplaats tot tien dagen na het vinden.
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