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Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd.
Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de kern van Strombeek-Bever (Grimbergen);
in bebouwde zone. Strombeek-Bever is gelegen in de leem- en zandbodem. Er zijn
verschillende waterwegen en een golvend landschap. Het projectgebied waar geplande
werken worden uitgevoerd heeft een oppervlakte van ca. 6480m² en omvat de
Lakensestraat. De straat heeft een lengte van ca. 540 en een lengte van ca. 12m.
Het projectgebied situeert zich aan de helling van een heuvelrug; het helt duidelijk op van het
noorden naar het zuiden met min. ca. +49,42m TAW en max. ca. +62,81m TAW. Volgens de
potentiële bodemerosiekaart is geen info over potentiële bodemerosie voorhanden voor het
projectgebied. Toch kan erosie verwacht worden. De dichtstbijzijnde waterweg is op de
topografische kaart de Bergmansbeek op ca. 800m ten oosten van het projectgebied. Op
historische kaarten loopt deze beek tot ca. 200m van het projectgebied en is ze aangeduid
als Helbeek. De quartair geologische kaart duidt op fluviatiele afzettingen van het holoceen
en mogelijk tardiglaciaal in het noordelijk deel van het projectgebied.
Op het grondgebied Strombeek-Bever zijn reeds Romeinse overblijfselen aan het licht
gekomen. En de ontginning van Strombeek werd verdergezet in de Frankische periode (4de
eeuw). Bever bleef tot in de 12de eeuw grotendeels onontgonnen.
Het oudste geconsulteerde cartografisch materiaal van het projectgebied dateert uit de 18de
eeuw. Een smallere voorganger van de Lakensestraat is erop te zien. Vanaf de Atlas der
Buurtwegen (1841) is de straat Molenweg genoemd, naar de bij de Romeinsesteenweg
gelegen 18de eeuwse molen. In de loop van de 20ste eeuw wordt de straat verbreed en vanaf
1909 wordt ze Lakensestraat genoemd.
Het projectgebied waar geplande werken worden uitgevoerd heeft een oppervlakte van ca.
6480m² en omvat de Lakensestraat. De straat heeft een lengte van ca. 540m en een breedte
van ca. 12m. Bij de geplande werken wordt de bestaande wegenis opgebroken. Centraal
wordt lokaal verdiept om de huidige onderliggende riolering te verwijderen. Er wordt een
nieuw gescheiden stelsel aangelegd. Daarna wordt een nieuw wegdek aangelegd.
Aan het projectgebied kan enige archeologische verwachting voor steeintijd, Romeinse,
middeleeuwse en vroegmoderne periode worden gekoppeld. Ook is op het grondgebied
Strombeek-Bever amper archeologisch onderzoek uitgevoerd. Verder vooronderzoek zou
niet enkel een kenniswinst voor het projectgebied, maar ook voor de deelgemeente kunnen
impliceren. Er wordt van uitgegaan dat enkel bij het plaatsen van de 2 nieuwe
rioleringsbuizen en ter hoogte van het huidige voetpad (over een breedte van 2x2,3m) een
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diepere bodemverstoring wordt verwezenlijkt. Voor de riolering wordt telkens een sleuf van
ca. 1,5m gegraven in de zone van de huidige riolering. Voor het huidige voetpad gaat het
over een extra bodemverstoring van ca. 34-36cm in een zone waar reeds verschillende
nutsleidingen aanwezig zijn die de bodem reeds geroerd hebben. Een verder vooronderzoek
om een goede archeologische inschatting van het terrein te maken zou een grotere
oppervlakte moeten blootleggen dan wordt verstoord bij de geplande werken. Daarnaast
maakt dat de vorm van het projectgebied, lijntracé samen met de verwachting voor een nietcomplexe stratigrafie de kans op kennisvermeerdering klein. Bijgevolg wordt geen verder
vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem in het projectgebied geadviseerd.
Er 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.
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Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.
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