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2. Programma van maatregelen
2.1 Gemotiveerd advies
Zoals opgenomen in het programma van maatregelen in de archeologienota toegevoegd aan de aanvraag voor een
vergunning voor het verkavelen van gronden, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de percelen Beerse
Afd. 2 Vlimmeren, Sectie B, percelen 147/2B, 147K (deel), 147H (deel), 147D (deel), 147C (deel), 147B (deel) . Het
verkavelingsontwerp voorziet in het verdelen van het onderzoeksgebied in acht loten. Op elk van deze loten zal een
vrijstaande woning komen. De woningen worden geschikt rond de geplande verlenging van de straat Bergmolen.
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 4 september 2018 en biedt voldoende zekerheid om een uitspraak
te kunnen doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed. Het proefsleuvenonderzoek is volledig.
Afgezien van de recente verstoringen houden alle sporen die aangetroffen werden verband met de eerste
ontginning van de gronden. Zij bestaan vooral uit grachten en spitstroken. De opbouw van de grachten leert dat het
ontginningswerk een geleidelijk proces was. De grachten werden verschillende malen opnieuw uitgegraven, waarbij
in de opeenvolgende vullingen een toenemende homogenisering van de grond is waar te nemen. Deze grachten
staan in verband met de organisatie van de ontginning en bepalen de oriëntatie van de spitstroken, vanwaaruit werd
gewerkt. Lichte verschillen in de oriëntatie van de grachten in het centrale, zuidelijke en westelijke deel van het
onderzoeksgebied geeft aan dat het mogelijk om verschillende loten ging. Er zijn geen sporen die verband houden
met eventuele constructies voor bewoning.
Opvallend is ook de kleine hoeveelheid aardewerk. De activiteiten hebben eerder een agrarisch karakter. De weinige
scherven uit de akkerlagen kwamen er terecht door bemesting. Hoewel het aantal scherven te laag is om
verregaande conclusies te trekken, kan wel gesteld worden dat de agrarische hier activiteit plaatsvond vanaf de late
middeleeuwen.
Alle sporen die bewaard bleven in het archeologisch vlak houden verband met de in cultuurname van gronden in de
late middeleeuwen. Deze sporen kunnen niet geassocieerd worden met een gelijktijdige nederzetting. Oudere
sporen en vondsten ontbreken volledig. Het ontginningsproces van de gronden werd bij het vooronderzoek
voldoende in beeld gebracht.
Verder onderzoek van deze sporen zou onvoldoende kenniswinst opleveren. Er wordt daarom geen verder
onderzoek geadviseerd. Er moeten geen maatregelen worden getroffen en er dient geen programma van
maatregelen te worden opgemaakt.
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