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1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Het projectgebied ligt ten zuidwesten van Peutie, een deelgemeente van Vilvoorde. Ten westen ligt
de Leuvensesteenweg, ten noorden de Aarschotsestraat.
Het projectgebied ligt in een lager gelegen zone, met ten zuiden en westen enkele hoger gelegen
ruggen. Tussen deze twee ruggen snijden de Zenne (2 km ten westen) en Woluwe (2 km ten
zuidwesten) zich in. De Trawoolbeek, een zijrivier van de Zenne, stroomt op 60 m ten zuiden van het
projectgebied. Het projectgebied ligt in de vallei van deze rivier. Op basis van het Digitaal
Hoogtemodel en de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein varieert tussen 15,2 en 16 m
TAW. Het terrein helt af naar de zuidelijk en oostelijke grens. Een detail van het Digitaal
Hoogtemodel lijkt erop te wijzen dat het terrein opgehoogd werd. Oorspronkelijk zal het
waarschijnlijk qua hoogte meer aangesloten hebben bij het broekbos ten oosten van het
projectgebied. Net ten oosten van het projectgebied ziet men een lager gelegen zone liggen,
vermoedelijk het oorspronkelijk valleigebied. Het volledige projectgebied valt onder bodemtype
Afpv, een zeer natte leembodem zonder profiel. Deze bodemclassificatie sluit inderdaad meer aan bij
valleigebied. De natte context zorgt er voor dat het terrein minder geschikt was voor menselijke
bewoning. Tijdelijke activiteiten, specifieke water gerelateerde activiteiten (o.a. visfuiken,…), rituele
deposities,… kunnen echter niet uitgesloten worden. Op basis van de cartografische bronnen lijkt een
deel van het terrein uit bos bestaan te hebben en een deel uit akkerland. Het gebruik als akkerland
doet vermoeden dat bepaalde zones van het terrein misschien toch minder nat waren. In de
omgeving werd nog maar weinig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Meer naar het zuidwesten toe
wordt een Romeinse villa gesitueerd, maar deze bevindt zich op minder natte gronden.
Op basis van de verzamelde gegevens werd besloten om enkele controleboringen uit te voeren. Deze
boringen bevestigde enerzijds een alluviale context, anderzijds een ophoging van ca. 1-1,5 m.
Gezien de zeer natte context wordt het archeologisch potentieel eerder als laag ingeschat.

1.2. IMPACTBEPALING
Ter hoogte van het projectgebied zal een nieuwe parking aangelegd worden. De parkeerplaatsen zelf
zullen in grasdallen uitgevoerd worden, de wegenis rondom in waterdoorlatende klinkers. De
opbouw van beide verhardingen is ca. 45 cm. Rondom is een strook groenzone voorzien.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
De geplande werken voorzien in de aanleg van een parking waarbij men ca. 45 cm diep zal gaan. Op
basis van de controleboringen kon men vaststellen dat het terrein minstens 1m werd opgehoogd. De
geplande werken zullen dus niet dieper gaan als de gekende ophoging en eventuele archeologische
resten niet verstoren. Er is dan ook geen bijkomend onderzoek noodzakelijk.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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