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1 Gemotiveerd advies
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. Het gemotiveerd
advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

Ter hoogte van de Fabriekstraat in Ruisbroek zijn ingrijpende verbeteringswerken aan de
weginfrastructuur en het rioleringsstelsel gepland. Vooral de aanleg van een nieuw gescheiden
afwateringsstelsel onder de rijweg vormt een bedreiging voor het eventueel aanwezige archeologisch
bodemarchief.

Op basis van de geraadpleegde bronnen kan worden gesteld dat het onderzoeksgebied een matig tot
algemeen verwachtingspatroon kent vanaf de Romeinse periode. Mogelijk vanaf de Late
Middeleeuwen, en zeker vanaf halverwege 18de eeuw, bevond zich landelijke bebouwing en enkele
omwalde sites langs het onderzoeksgebied, wat de archeologische verwachting voor die periodes de
hoogte intrekt.

Gezien de aard van het onderzoeksgebied, zijnde een bestaand wegtracé langs weerszijden
geflankeerd door intensieve lintbebouwing, bestaat echter de kans dat het bodemarchief al danig
verstoord of zelf volledig vernield is. Bovendien zal, in geval van een nog intact aanwezig bodemarchief,
het archeologisch inzicht bij verder onderzoek te fragmentair zijn en zullen eventuele archeologisch
resten niet op een samenhangende wijze kunnen worden geïnterpreteerd. Bijgevolg wegen de kosten
niet op tegen de baten van verder archeologisch onderzoek. Daarom acht ADEDE bvba verder
onderzoek dan ook niet noodzakelijk.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch voor- en/of
vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder (voor)onderzoek dan
ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook –
conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van maatregelen is bijgevolg
niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn verplichting
om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de wettelijke
archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het
agentschap Onroerend Erfgoed.
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