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1 Gemotiveerd advies
Dit gemotiveerd advies is gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Er werd een bureauonderzoek uitgevoerd dat aangeeft dat geen bijkomend archeologisch
onderzoek

wordt

nodig

geacht

in

het

kader

van

de

geplande

stedenbouwkundige

vergunningsaanvraag.
In de nabije en ruimere omgeving van het projectgebied werden archeologische sites aangetroffen
die wijzen op menselijke bewoning en/of activiteiten. Zo werden er nederzettingssporen
aangetroffen uit de midden-Romeinse tijd in de nabije omgeving van het projectgebied, alsook
sporen van middeleeuwse bewoning waarbij melding wordt gemaakt van een hoeve en losse
vondsten van gebruiksaardewerk. Verder verwijderd van het projectgebied (circa 19km) werden
resten aangetroffen van enkele kringgreppels uit de late bronstijd/vroege ijzertijd die wijzen op
grafheuvels in de buurt. Tijdens Wereldoorlog I speelde de ruimere omgeving van Keerbergen tevens
een belangrijke rol in de verdediging van de fortengordel van Antwerpen. Aanwijzingen voor een
weerslag hiervan op het projectgebied zelf werden echter niet aangetroffen.
Bovendien toont de desktopstudie aan dat het volledige projectgebied gekenmerkt wordt door
recente verstoringen die tot op een diepte van 0,75 à 1,0m reiken. De geplande ingrepen snijden
geen onverstoord terrein aan waardoor de kans op beschadiging van het bodemarchief miniem tot
onbestaande is. Indien toch materiaal wordt gevonden binnen het projectgebied zal het gaan om
losse vondsten zonder duidelijke context en dus zonder meerwaarde voor het potentieel op
kennisvermeerdering.
Dit alles in overweging genomen kan besloten worden dat het archeologisch en cultuurhistorisch
potentieel van het projectgebied reeds te sterk verstoord werd door een eerdere constructiefase om
verder onderzoek te verantwoorden. De geplande werken zullen het erfgoed binnen het
projectgebied niet (verder) verstoren en zullen dus ook niet leiden tot een verlies van potentiële
kennis. De opdrachtgever en de aannemer van de geplande ingrepen dienen tijdens de uitvoering
van de werken echter wel rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.
Eventuele vondsten dienen steeds gemeld te worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Omwille van de afwezigheid van 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. Er dient dan ook geen programma van maatregelen te worden
opgesteld.
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2 Programma van maatregelen
Niet van toepassing.
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