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2. Programma van maatregelen
2.1 Gemotiveerd advies
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd.
Het onderzoeksgebied bevindt zich in Boom tussen de Kerkhofstraat in het noordwesten en de
Kapelstraat in het zuiden. Het is op het gewestplan bestemd als woongebied en woonuitbreidingsgebied.
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van 3510,48 m2. De bestaande ontsluitingsweg in
steenpuin aan de achterzijde van de percelen die grenzen aan de Kerkhofstraat en de Kapelstraat zal in
opdracht van het gemeentebestuur voorzien worden van een koolwaterstofverharding. Voor de
afwatering wordt aan de oostzijde van de weg een gracht gegraven. Tussen de gracht en de weg is een
strook steenslag gepland.
Het onderzoeksgebied bevindt zich op de overgang van de subcuesta van het land van Boom in het
noorden naar de vallei van de Rupel in het zuiden. De oorspronkelijke topografie is sterk vervaagd door
de intense ontginning van klei. Dit is het meest uitgesproken op de zuidelijke flank van de cuesta
langsheen de Rupel, waar het onderzoeksgebied te situeren is. De topografische kaart van 1904 geeft de
rand van de ontginning aan. Die loopt ongeveer gelijk met de westelijke en de zuidelijke grens van het
onderzoeksgebied. Op de bodemkaart wordt het onderzoeksgebied geclassificeerd als OE (groeves) en
OB (bebouwde zone).
De kleiput werd opgevuld met gips. Dit wordt bevestigd door de boringen uitgevoerd in het kader van
de opmaak van een technisch verslag grondverzet. In 8 van de 11 uitgevoerde boringen werd reeds op
een diepte tussen 5 en 25 cm onder het maaiveld gips aangetroffen.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat door het grondgebruik in de 19de en 20ste eeuw de natuurlijke
bodem en het hiermee samenhangende archeologische erfgoed volledig is verdwenen. Er wordt daarom
geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen
te worden opgemaakt.
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