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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. © Devroe bvba 2019
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Projectcode: 2019A184
Locatie: Vlaams-Brabant, Vilvoorde, Peutie, Leuvensesteenweg 331
Bounding box: punt 1 (NW) – X 155891,355 Y 179352,408
Punt 2 (ZO) – X 155985,635
Y 179287,376
Kadaster: Vilvoorde, afdeling 6, Peutie, sectie C, perceel 134p
Oppervlakte projectgebied: ca. 4980 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. © NGI 2019

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek), Wim Alaerts (aardkundige met ervaring met betrekking tot de
bodem- en sedimenttypes die in het projectgebied voorkomen)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: nvt

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
Er zijn geen randvoorwaarden.
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2.1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en de topografische kaart van
Vandermaelen. Er werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3.
Op de website van Cartesius werden de historische topografische kaarten van de 19de en 20ste eeuw
geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is indien nodig gegeorefereerd.
Op Geopunt Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen luchtfoto’s bekeken en toegevoegd
indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
Op donderdag 7 februari 2019 werden enkele controleboringen geplaatst.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2.1.4. GEPLANDE WERKEN
Het projectgebied is momenteel in gebruik als grasland.
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

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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Foto’s bestaande toestand (W. Alaerts, 07-02-2019):

Zicht vanuit het noorden op het projectgebied, van oost naar west.

Zicht vanuit het zuiden op het projectgebied, van west naar oost.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande toestand.
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Figuur 5: Inplantingsplan nieuwe toestand.
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Figuur 6: Snede AA’.

Figuur 7: Snede BB’.
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Figuur 8: Opbouw verhardingen.
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten zuidwesten van Peutie, een deelgemeente van Vilvoorde. Ten westen ligt de
Leuvensesteenweg, ten noorden de Aarschotsestraat.

Figuur 9: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

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.
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Figuur 10: Het projectgebied op het DHM raster 1 m © Geopunt Vlaanderen s.d.

Figuur 11: Het projectgebied op het DHM. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Figuur 12: Hoogteprofiel N-Z. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Figuur 13: Hoogteprofiel W-O. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Het projectgebied ligt in de Zandleemstreek. Het volledige projectgebied valt onder bodemtype Afpv,
een zeer natte leembodem zonder profiel. De gronden van deze serie hebben gedurende het ganse
jaar een ondiepe grondwatertafel. Een volledig gereduceerde horizont komt doorgaans voor op
minder dan 80 cm diepte. Duidelijke roestvlekken worden reeds in de bovengrond aangetroffen. De
Afp gronden vormen de overheersende bodems in de kern van de beekvalleien. De Afp gronden
hebben een slechte drainering omdat de waterafvoer onvoldoende is en de grondwatertafel
doorgaans zeer ondiep voorkomt. De Afp gronden zijn dus weinig productief. Ze dragen slechts matig
goed grasland. Ze kunnen veel verbeterd worden door buizendrainage en beter onderhoud van de
grachten.
Textuurklasse

A

leem

Drainageklasse

f

zeer nat, zeer sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Variante van het moedermateriaal

v

Veenbijmenging (< 30% organisch materiaal)
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Figuur 14: Bodemkaart met het projectgebied in overlay. © DOV Vlaanderen s.d.

Volgens de Quartaire geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1a. Er zijn Holocene
en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie aanwezig.

Figuur 15: Quartaire geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV Vlaanderen s.d.
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Figuur 16: Legende profieltype 1a van de Quartaire geologische kaart. © DOV Vlaanderen s.d.

Volgens de Tertiair geologische kaart ligt het projectgebied binnen de Formatie van Brussel. Deze
bestaat uit bleekgrijs fijn zand, is kalkhoudend, soms fossielhoudend en bevat kiezel- en
kalkzandsteenbanken.

Figuur 17: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. © DOV Vlaanderen s.d.
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De erosie op het projectgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 18: Potentiële bodemerosiekaart 2018 met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De bodembedekkingskaart opname 2012 komt overeen met de huidige toestand.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Peutie wordt voor het eerst vermeld in 948 als Putiau of Putian. Pas in de tweede helft van de 11de
eeuw zou de parochie ontstaan zijn uit het samenstellen van een deel van het domein Vilvoorde en
een deel van het domein Perk-Elewijt. Historici situeren de oudste bewoning in Klein Peutie nabij het
wegenkruispunt ter hoogte van het Keizershof. Het dorp ontwikkelde zich echter in de onmiddellijke
omgeving van de kerk tussen twee toenmalige hoofdstraten, de Aarschotsebaan en de Lindenstraat.
In de 13de eeuw werd het begijnhof van Steenvoort opgericht tussen de Leuvensesteenweg en de
Woluwe. In 1469 gaf Karel de Stoute een aantal Luikse karmelietessen de toelating om zich te vestigen
in dat begijnhof, waar ze vanaf 1470 samenwoonden met en zelfs gedeeltelijk de plaats innamen van
de begijnen. Tijdens de godsdiensttroebelen in 1578 werd het hof omwille van strategische redenen
volledig afgebroken en verhuisden de karmelietessen naar Mechelen. Ze keerden terug naar Vilvoorde
in 1586 en vonden toen een onderkomen in de Leuvensestraat. De begijnen vestigden zich in de
nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Hoopkerk. Op de plaats van het oorspronkelijke
begijnhof werd in 1633 de kapel van Stee(n)voort gebouwd6.
Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 is het projectgebied onbebouwd en in gebruik als akkerland en
bos. Ten zuiden is de Trawoolbeek te zien. Ten noorden is de dorpskern van Peutie duidelijk te
herkennen. De woonkern bestaat uit een ommuurde kerk met enkele huizen in de onmiddellijke
omgeving. Naar het oosten toe ligt het kasteel van Batenborch. Ten zuiden van het projectgebied, op
een kruispunt van verschillende straten staat een galg. De reliëflijnen op het plan tonen aan dat het
projectgebied op een helling lag.

Figuur 19: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017.
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De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van de Zuidelijke Nederlanden weer, net voor het begin van
de industriële revolutie. Men vindt er de administratieve grenzen, de namen van parochies en
gehuchten terug alsook een nauwkeurige weergave van het landschap. Op de kaart zijn gebouwen,
wegen, waterlopen, vegetatietypes/landgebruik, opvallende reliëfverschillen (heuvels, duinen) en
andere opvallende constructie-elementen in het landschap vastgelegd.
Het projectgebied wordt hier ook weergegeven als deels akker en deels bos, hoewel op een iets andere
manier als de Villaretkaart.

Figuur 20: Ferrariskaart (1771-1878 n.C.) met aanduiding van het projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Een kaart uit 1794 geeft de verschillende eigendommen weer ter hoogte van het projectgebied7. Op
basis van de Atlas der Buurtwegen kan men de percelen vrij goed situeren. Het projectgebied bevond
zich ter hoogte van twee percelen die in eigendom waren van “den heere de Pape de Weijneghem”.
Het noordelijk perceel was landbouwgrond, het zuidelijke weiland.

7

AGR, Cartes et plans manuscrits, I, nr. 3267 Carte des propriétés appartenant à François Robyns, au baron de
Peuthy et à N. de Pape de Weyneghem, et situées à Peuthy, avec indication des chemins environnants;
dressée, le 12 juin 1794 par C.-J. Everaert,, géomètre juré, pour servir à un procès entre N. de Baudequin,
baron de Huldenberg et de Peuthy, contre M.-F. Robyns
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Figuur 21: Kaart uit 1794 met aanduiding van de eigendommen. © Cartesius s.d.

De wetgever wilde in 1841 aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas
der Buurtwegen is dus een inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid" waarbij dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en
voetwegen (sentiers).
Op de Atlas der Buurtwegen ziet men nog steeds onbebouwde gronden..

Figuur 22: Atlas der Buurtwegen (1841 n.C.) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 23: Poppkaart met aanduiding plangebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.

De topografische kaart van Vandermaelen (1846-1854 n.C) toont bebost gebied. Het projectgebied
moet iets meer naar het noorden gesitueerd worden.

Figuur 24: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding projectgebied. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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De topografische kaarten uit de 19de en 20ste eeuw geven geen bijkomende informatie8. Het terrein
werd blijkbaar wel ontbost en als weiland gebruikt. Op de luchtfoto uit 1971 is deze toestand te zien.

Figuur 25: het projectgebied op de luchtfoto van 1971. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Hierna bleef het terrein lange tijd in gebruik als weiland of landbouwgrond. Aan de Leuvensesteenweg
werden industriegebouwen opgericht. Bij de bouw van appartementsblokken in 2015-2017 aan de
Aarschotsestraat lijkt het terrein deels mee gebruikt te zijn als werfzone. In hoeverre de ondergrond
verstoord werd is onduidelijk. Bepaalde zones lijken afgegraven te zijn, andere zones lijken eerder als
stockageruimte gebruikt te zijn. In 2017 werden de grondhopen afgevoerd.

8

Cartesius s.d.
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Figuur 26: Het projectgebied op de luchtfoto van 2015. © Geopunt Vlaanderen s.d.

Figuur 27: Het projectgebied op de luchtfoto van 2016. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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Figuur 28: Het projectgebied op de luchtfoto van 2017. © Geopunt Vlaanderen s.d.
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2.2.3. CONTROLEBORINGEN (ZIE BIJLAGE)
Op basis van het Digitaal Hoogtemodel leek het terrein mogelijk deels opgehoogd te zijn. Op basis van
de luchtfoto’s kon men vaststellen dat het terrein als stockageruimte gebruikt werd voor de bouw van
de noordelijke appartementsblokken. In hoeverre dit een verstoring van de bodem met zich meebracht
was onduidelijk. Aangezien de toekomstige bodemingreep vrij beperkt zal blijven (tot ca. 45 cm onder
het maaiveld) en omwille van bovenstaande gegevens werd besloten om enkele controleboringen te
plaatsen om meer duidelijkheid te krijgen over eventuele verstoringen/ophogingen. Op donderdag 7
februari 2019 werden verspreid over het terrein 3 boringen geplaatst door aardkundige Wim Alaerts
(De Vijfde bvba).

Figuur 29: Locatie controleboringen op kadasterplan. © Devroe bvba 2019

Boringen 1 en 2 waren telkens tot ca. 1,5 m verstoord. Boring 2 werd op 1,7 m diepte gestaakt op
stenen waardoor de verstoring zelfs nog dieper gaat. In de onderste lagen, ca. 1 à 1,5/1,7 m onder het
maaiveld is een meer gemengde laag aanwezig waarbij zowel alluviale, gelaagde afzettingen met slib
en organisch materiaal aanwezig zijn, als bodemvreemde materialen (puin, baksteen). Bij boring 1
werd vanaf 1,5 m onder het maaiveld de originele broekbodem aangetroffen die aansluit bij het
naastliggende broekbos. Ter hoogte van de derde boring werden twee pogingen ondernomen om een
boring te zetten maar werd deze telkens gestaakt op puin of baksteen op ca. 50-70 cm diepte.
Op basis van de uitgevoerde controleboringen kan men besluiten dat het terrein opgehoogd werd. De
oorspronkelijk alluviale afzettingen werden hierbij deels verstoord, maar onder de ophoging zijn nog
alluviale pakketten aanwezig. De ophoging bedraagt ca. 1-1,5 m. Dit bevestigt de hypothese dat het
terrein oorspronkelijk op min of meer gelijke hoogte lag met het oostelijk gelegen broekbos (14-14,5
m TAW).
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Figuur 30: Boring 1. © De Vijfde bvba 2019

Figuur 31: Boring 2. © De Vijfde bvba 2019
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2.2.4. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 32: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en het projectgebied. © CAI augustus 2018

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van gekende archeologische vindplaatsen
in Vlaanderen.
Binnen een straal van ca. 500 m bevindt zich één locatie:
- Locatie 689: In de late middeleeuwen bevond zich hier reeds een lusthof. Mogelijk gaat deze
terug op een motte.
- Voor een gebied aan de overzijde van de Leuvensesteenweg werd een archeologienota
opgesteld9.
Op een afstand van 500 tot 1000 m bevinden zich tweevondstlocaties:
- Locatie 2723: Deze 16de-eeuwse kapel werd opgericht ter herinnering aan de nieuwe vestiging
van het Karmelietessenklooster te Vilvoorde, nadat het oorspronkelijke te Steenvoorde
verwoest werd door de beeldstormers.
- Locatie 101: Hier wordt een Romeinse villa gesitueerd. In de 19de eeuw werd de site voor de
eerste maal ontdekt. In het midden van de 20ste eeuw werden bijkomend sporen aangetroffen.
Toen werden funderingen, bevloerde vertrekken en een gemetselde put gevonden. Het
gebouw dat noordwest-zuidoost gericht was bestond zeker in de 2de eeuw n.C. in het puin van
de Romeinse villa zouden Merovingische graven teruggevonden zijn. Er werd ook een vondst
lithisch materiaal aangetroffen.
- Voor gebieden ten westen van het projectgebied werden nog verschillende archeologienota’s
opgesteld. Voor een gebied aan de Leuvensesteenweg – Perkestraat – Zavelstraat werd geen

9

M. Verhoeven & M. Janssens 2017.
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bijkomend onderzoek geadviseerd10. Voor twee gebieden aan de Gustaaf Levisstraat werd
geen bijkomend onderzoek geadviseerd11. Voor een gebied aan de Leuvensesteenweg werd
een proefsleuvenonderzoek geadviseerd maar dit werd nog niet uitgevoerd12. Voor een gebied
aan de Woluwelaan werd eveneens geen bijkomend onderzoek geadviseerd13.

10

E. Nijssen et al. 2016.
B. Acket et al. 2016; B. De Smaele et al. 2016.
12
N. Reyns & V. Smet 2017.
13
V. Caelen 2017.
11
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2.2.5. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Figuur 33: Syntheseplan.

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.
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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.

2.2.6. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

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.
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3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

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.
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.
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