Programma van maatregelen:
Retie - Bempdekens
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.

Gemotiveerd advies
In het kader van de geplande werken werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit omvat
een bureauonderzoek (projectcode 2016H126), een landschappelijk booronderzoek (projectcode
2016H203) en een proefsleuvenonderzoek (projectcode 2016J138). Alle onderzoeken samen laten
toe een inschatting te maken van het potentieel op kennisvermeerdering dat verder onderzoek met
zich meebrengt.
Tijdens het vooronderzoek werden sporen vastgesteld uit de Romeinse periode. Het gaat om een
paalspoor en een greppel. Andere greppels en ook kuilen dateren uit de late middeleeuwen tot
nieuwste tijd. Van verschillende sporen kon het vervolg vastgesteld worden in het opgravingsplan
van de zone ten zuiden van het onderzoeksgebied. Enkele paalsporen konden omwille van het
ontbreken van vondstmateriaal niet nauwkeurig gedateerd worden. Mogelijk zijn ze ook te dateren
in de Romeinse periode of in de middeleeuwen. Uit het aangelegde kijkvenster blijkt geen structuur
te herkennen in de paalsporen. Coupes tonen aan dat de sporen niet erg diep meer bewaard zijn. Het
beeld dat naar voor komt uit het uitgevoerde vooronderzoek sluit volledig aan bij de resultaten van
de opgraving die ten zuiden van het onderzoeksgebied uitgevoerd is. De waardevolle archeologische
sporen situeren zich ook voornamelijk in het zuiden, aansluitend op de reeds opgegraven zone. Op
basis van al deze elementen wordt verwacht dat het potentieel op kennisvermeerdering van verder
onderzoek van het onderzoeksgebied niet opweegt tegen de kosten ervan. Verwacht wordt dat
voornamelijk perceelsgrenzen vastgesteld zullen worden en mogelijk nog enkele spiekers.
De noordelijke helft van het terrein is vrij leeg, met uitzondering van enkele recente kuilen met
baksteen en puin, en grote zones die verstoord zijn door ploegsporen. Dit wijst erop dat we te maken
hebben met de rand van de activiteitenzone. Het deel van het onderzoeksgebied dat nog in
aanmerking komt om relevante sporen op te leveren, en dat nog niet werd onderzocht door middel
van de proefsleuven en het kijkvenster, is te beperkt om nog veel potentieel op kennisvermeerdering
te bevatten. De kosten van verder archeologisch vooronderzoek wegen niet op tegen dit beperkte
potentieel op kennisvermeerdering.
Omwille van de afwezigheid van een potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8°
van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt
geen programma van maatregelen opgemaakt.
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