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2018J326
Thomas Apers
OE/ERK/Archeoloog/2016/00110
Edegem Prins Boudewijnlaan (zie plan - bijlage 1, 2 en 3)
X: 154137m, Y: 205719m
X: 154392m, Y: 206014m
Edegem, afdeling 1, 212c0 (zie plan - bijlage 4)
zie plan - bijlage 1
10/12/2018
10/12/2018
Nieuwste tijd, proefsleuvenonderzoek
Zie bijlage 8
Thomas Apers (erkend archeoloog), Bert Mestdagh (archeoloog-assistent),
Werner Wyns (veldtechnicus), Jan Van Tilborgh (contactpersoon
initatiefnemer)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

NOTA EDEGEM PRINS BOUDEWIJNLAAN
Projectcode: 2018J326

Figuur 1: Allesporenplan geprojecteerd op het GRB.
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1. Inleiding
In het kader van de inrichting van een woonzone met aansluitend park, werd een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Prins Boudewijnlaan te Edegem. Dit onderzoek
werd opgedeeld in twee fasen. Net zoals tijdens de eerste fase (2018E49 ID7662), kan op
basis van de resultaten van het vooronderzoek gesteld worden dat er geen archeologische
site aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen geen maatregelen getroffen worden. Het
plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden vrijgegeven voor
de geplande werken, zoals neergeschreven in het verslag van resultaten bureauonderzoek
en het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Voorafgaand aan de uitvoering van de prospectie door middel van proefsleuven werd in
samenspraak met de opdrachtgever beslist het onderzoek in twee fases uit te voeren.
Tijdens de uitvoer van fase 1 moest nog een groenzone in het zuiden van het plangebied
worden gerooid. Deze strook met een oppervlakte van ca. 4450m² is onderwerp van de
tweede fase van het onderzoek. Om de overgebleven strook afdoende archeologisch te
toetsen werd beslist om 3 zuidwest-noordoost georiënteerde proefsleuven van ca. 115m uit
te graven waarbij om een representatief beeld van het archeologisch potentieel te verkrijgen.
De prospectie door middel van proefsleuven werd volledig uitgevoerd volgens het
programma van maatregelen van het bureauonderzoek en fase 1 van het
proefsleuvenonderzoek.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek dat
er zich op het onderzochte deel van het plangebied geen archeologische site bevond.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden slechts een beperkt aantal grondsporen
geregistreerd worden. Het ontbreken van duidelijke nederzettingssporen en slechts enkele
(recente) sporen (greppels en (paal)kuil), doen vermoeden dat het plangebied zich de
afgelopen eeuwen binnen een cultuurlandschap bevond, maar dat historische bewoning of
bebouwing er uit bleef.

2.3. Waardering van de archeologische site
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt binnen het
plangebied.
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2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen archeologische site
aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen
op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens
werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1.

1

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit

