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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 verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt voor de
verkaveling van een perceel langs de Beverdijk in Haacht in de provincie Vlaams-Brabant. Het toekomstplan
toont dat het perceel opgedeeld wordt in vier delen. Drie delen hiervan liggen langs de Beverdijk. Hier worden
bouwzones voorzien voor hoofdbebouwing en bijgebouwen. Daarnaast is er ook een groenzone voor
voortuinen. Het achtergelegen terrein staat gekarteerd als agrarisch gebied. De totale oppervlakte van het
projectgebied bedraagt ongeveer 17.137 m², dit deel is op de volgende kaarten in het blauw aangeduid. De
oppervlakte van het onderzoeksgebied is 3.735 m².

Figuur 2: 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. Binnen het projectgebied zelf zijn geen
archeologische gegevens bekend. Binnen een straal van 1 km zijn wel enkele gegevens bekend. Het gaat vooral
om meldingen uit de nieuwste tijd zoals bijvoorbeeld bunkers van de KW-linie. Restanten uit de nieuwe tijd zijn
o.a. de Schonenberghoeve en de locatie van het kampement van Maarschalk Maurice de Saxe. Verder
bevinden zich op ongeveer 400 en 800 m van het projectgebied middeleeuwse vondsten. Het betreft hier het
hof te Meerbeek en de Pelshoeve. Net buiten de straal van 1 km ligt een waterput uit de volle middeleeuwen.
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Het projectgebied zelf blijft gedurende zijn geschiedenis (voor zover cartografisch materiaal kon weergeven)
grotendeels onbebouwd. De huidige bebouwing langs de Beverdijk dateert van begin jaren 1970. De oudste
kaarten zoals de Villaret-kaart tonen het terrein wel als een natte omgeving. Op deze kaarten zien we dat het
projectgebied in beslag genomen wordt door verschillende plassen. Deze zijn niet meer te zien op latere
kaarten die het gebied eerder als bosgebied karteren. Het is pas vanaf de 20ste-eeuw dat het projectgebied
aangeduid staat als grasland.
Het projectgebied ligt in een depressie die omgeven is door hogere drogere gronden. Hierdoor was het terrein
historisch gezien niet de meest ideale woonplaats.
Tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek, werden enkele sporen aangetroffen. Deze zijn grotendeels afkomstig van bosbouw
(rabatten) en zijn niet ouder dan de 19de of 20ste eeuw. Hierdoor biedt het onderzoeksterrein geen bijdrage
voor potentiële kennisvermeerdering van dit terrein en de omliggende omgeving.
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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