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Figuur 1: Situering van het projectgebied op het GRB (Geopunt, 2017).
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

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.
Aanleiding van het vooronderzoek
Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt voor de
verkaveling van een perceel langs de Leuvensebaan en Schrieksesteenweg in Putte in de provincie Antwerpen.
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ongeveer 10.250 m², dit deel is op de volgende kaarten
in het blauw aangeduid. De oppervlakte van het onderzoeksgebied is 7.350 m².

Figuur 2: Toekomstplan (Landmeter Geens bvba, 2017)

Resultaten van het vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem
Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten, geologische
kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Binnen het projectgebied zelf zijn geen
archeologische gegevens bekend. In de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich enkele
archeologische waarden. Het betreft in hoofdzaak sites uit het Mesolithicum en Neolithicum en enkele hoeves
uit de 18de eeuw. De geografische ligging van het onderzoeksgebied, op de helling van een plateau en op
geringe afstand van water, zorgt er voor dat de potentiële sporen en artefacten op het terrein zo ver kunnen
teruggaan als de Steentijd.
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Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat er bebouwing aanwezig was binnen het projectgebied sinds het
midden van de 20ste eeuw (1940-1970). Deze bebouwing is vandaag nog aanwezig en zal behouden blijven.
Op de bodemkaart wordt het terrein weergegeven als OB, Scg en Sdgy. De Scg-bodem kan omschreven worden
als een matig droge lemige zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Sdgy-bodems dienen
daarentegen beschreven te worden als een matig natte lemige zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus Bhorizont waarbij sedimenten zwaarder of fijner worden in de diepte.
Uit het landschappelijk booronderzoek bleek dat het terrein origineel over een slecht ontwikkelde
podzolbodem beschikte en dat er een restant van een gevlekte B-horizont bewaard was. Hierop werd besloten
om een verkennend booronderzoek uit te voeren, wat geen enkel steentijdartefact opleverde.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkele sporen aangetroffen. Deze kunnen geïnterpreteerd worden
als perceelsgrenzen of zijn afkomstig van het bewerken van het land en zijn niet ouder dan de 20 ste eeuw.
Hierdoor biedt het onderzoeksterrein geen bijdrage voor potentiële kennisvermeerdering van dit terrein en de
omliggende omgeving.
Op basis van het ontbreken van archeologisch potentieel van het terrein, is het niet opportuun om verder
archeologisch onderzoek te adviseren.
Conclusie
Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle revelante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.
Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.
Deze nota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om
tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht indien er alsnog
archeologische resten aan het licht komen.
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