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1

INLEIDING

1.1

KADER

EN MOTIVATIE

In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project 23.366 ‘Afkoppelen Beek Lostraat’ in de gemeente Dilbeek
(fig. 1.1 en 1.2). Binnen dit plangebied zal het opwaartse deel van de Beek ter hoogte van de Lostraat
worden afgekoppeld van het bestaande gemengde rioleringsstelsel. Vanaf de Lostraat zal een RWAleiding worden aangelegd over de Lostraat en de Akkerstraat, om aldaar weer aan te sluiten op de Beek.
De Beek zal over een afstand van 170 m worden geherprofileerd, waarvoor aan de zuidzijde een
werkzone wordt gebruikt. Daarnaast is een terrein voor grondverbetering voorzien. Door de werken
zullen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.
Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met ingreep in de bodem een
archeologienota wordt toegevoegd wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m 2
of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 3000 m2 of meer bedraagt, als het plangebied niet gelegen is in een archeologische zone, in een
beschermde archeologische site of opgenomen is in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Het plangebied en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra).
De wijziging van het decreet op 5 jul 2017 geeft vrijstelling van de verplichting tot onderzoek bij
werken aan lijninfrastructuur (niet gelegen in een archeologische zone of beschermde archeologische site)
van meer dan 1000 m, waarbij de oppervlakte van de bodemingrepen buiten het gabarit de 1000 m2 niet
overschreden wordt. Deze wijziging is niet van toepassing op het plangebied. Het plangebied is niet
gelegen in een zone waarin geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt.
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Fig. 1.1. Dilbeek-Lostraat (23.366). Locatie van het plangebied op de topografische kaart en de locatie van Dilbeek in
België. Bron: wms.ngi.be/cartoweb.
A plangebied; B locatie gemeente.
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Fig. 1.2. Dilbeek-Lostraat (23.366). Locatie van het plangebied het Groot Referentie Bestand. Bron: geopunt.be
A plangebied; B locatie gemeente.
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1.2

PLANGEBIED

EN GEPLANDE WERKZAAMHEDEN

Het plangebied is gelegen in de gemeente Dilbeek. Het is gelegen ter hoogte van de Lostraat en de
Akkerstraat en over een deel van de Beek, een kleine waterloop. In het deel van het plangebied dat het
tracé van de Beek volgt ligt de Beek exact in het midden en niet aan de grenzen van het plangebied.
Binnen het project 23.366 ‘Afkoppelen Beek Lostraat’ is de afkoppeling van het opwaartse deel van de
Beek van het bestaande gemengde rioleringsstelsel voorzien. De Beek wordt afgekoppeld bij de
inspectieput waar de Beek aansluit op het bestaande stelsel in de Lostraat. Vanaf de Lostraat zal een RWAleiding worden aangelegd over de Lostraat en de Akkerstraat, om aldaar weer aan te sluiten op de Beek.
De Beek zal over een afstand van 170 m worden geherprofileerd, waarvoor aan de zuidzijde een
werkzone wordt gebruikt. Daarnaast is een terrein voor grondverbetering voorzien.
De gedetailleerde werkzaamheden zijn weergegeven in bijlage 2. In tabel 1.1. worden de
werkzaamheden samengevat met daarbij aangegeven de lengte of oppervlakte en de verstoringsdiepte. In
de volgende paragrafen zullen de verschillende werkzaamheden nog verder worden toegelicht.

Tabel 1.1. Dilbeek-Lostraat (23.366). Overzicht van de geplande werkzaamheden.

1.2.1 AANLEG RWA-LEIDING

Er wordt een nieuwe RWA-leiding naast de bestaande riolering in de rijweg aangelegd in de Lostraat.
Ter hoogte van het kruispunt van de Lostraat met de Akkerstraat kruist deze nieuwe leiding onder de
bestaande riolering door. Verder afwaarts in de Akkerstraat kruist de RWA-leiding boven de DWAleiding langs, om vervolgens richting het zuiden aan te sluiten op de Beek. Bij de kruisingen moet de
bestaande DWA-leiding tijdelijk opgebroken worden. Ten behoeve van de aansluiting vanaf de
Akkerstraat naar de Beek zullen enkele bomen in deze groenstrook gerooid worden.

1.2.2 HERPROFILERING BEEK

De bestaande waterloop in open profiel is groot en diep genoeg voor de toekomstige waterafvoer en
dient niet grondig te worden aangepakt. Wel zal de waterloop over een afstand van 170 m worden
geherprofileerd (fig. 1.3). Van het talud van de Beek zal tussen 0 en maximaal 0.40 m worden afgeschaafd,
en in delen wordt er via de herprofilering juist grond opgebracht, zoals te zien is in figuur 1.3. Voor de
herprofilering van de Beek zal aan de lager gelegen zuidzijde van de Beek een werkzone in gebruik
worden genomen met een oppervlakte van circa 1178 m². Door het gebruik van zwaar materieel en de
mogelijkheid om door ontgraving een gelijklopend oppervlak voor dit materieel te creëren, kan de
bodem in de werkzone tot circa 0.30-0.40 m onder maaiveld verstoord worden. Ongeveer 50 m afwaarts
7

van het aansluitpunt van de nieuwe RWA-leiding op de Beek is een bestaande inbuizing aanwezig met
een diameter van 300 mm. Deze zal worden vervangen door een inbuizing met een diameter van 600
mm om wateroverlast tegen te gaan.

Fig. 1.3. Dilbeek-Lostraat (23.366). Profielen van de voorgenomen herprofilering van de Beek. Bron: opdrachtgever.
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1.2.3 TERREIN

VOOR GRONDVERBETERING

Een deel van het perceel 393A wordt tijdens het project in gebruik genomen als terrein voor
grondverbetering. Binnen dit perceel zal circa 1000 m2 ingezet worden. Hierbij zal circa 0.30-0.40 m
afgegraven worden. Het terrein zal daarna dienen voor de opslag van gronden en het materieel. Aangezien
de ondergrond hierdoor mogelijk gecompacteerd wordt, dient de structuur van de bodem verbeterd te
worden na afloop van de werken. Dit gebeurt door middel van diepploegen. Hierbij wordt eerst het
terrein hersteld naar het huidige maaiveld. Daar na zal door middel van diepploegen de grond omgewoeld
worden tot een diepte van circa 0.80 m.

1.2.4 WEGENISWERKEN

Voor de werkzaamheden zullen de wegen geheel of gedeeltelijk afgebroken worden. Naderhand zullen
deze hersteld worden naar oude toestand. Hierbij zijn geen uitbreidingen of verfraaiingen voorzien.

1.2.5 OPPERVLAKTE

VAN HET PLANGEBIED EN INGREEP

Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt 3.826 m2. De totale strekkende meter van het
plangebied bedraagt 423 m. Doordat de oppervlakte van het plangebied groter is dan 3000 m2 en de
strekkende meter niet hoger dan 1000 m, de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 1000 m2 en
de werkzaamheden buiten het huidige gabarit plaatsvinden, is het volgens het nieuwe archeologiedecreet
nodig een archeologienota bij de vergunningsvraag toe te voegen. De kadastrale gegevens zijn
weergegeven in tabel 1.2 en bijlage 4.

Tabel 1.2. Dilbeek-Lostraat (23.366). Kadastrale gegevens. Bron: CadGIS Viewer.

1.3

BESTAANDE

SITUATIE EN BEKENDE VERSTORINGEN

Het huidige gebruik van het plangebied wordt weergegeven op de bodembedekkingskaart (fig. 1.4). Een
groot deel van het plangebied ligt ter hoogte van de twee bestaande wegen, de Lostraat en de Akkerstraat.
Het deel van het plangebied dat buiten de bestaande wegen ligt, met name het deel langs de Beek, staat
aangegeven als een groenstrook met bomen hoger dan 3 m. Het terrein voor grondverbetering, gelegen
op het perceel 393A langs de Akkerstraat, is in gebruik als akker.
In de ondergrond van het plangebied zijn ook enkele verstoringen reeds bekend (tabel 1.3). Er is reeds
een bestaand rioleringsstelsel aanwezig in de Lostraat en Akkerstraat. In de Lostraat ligt deze aanvankelijk
nog op gelijke diepte en zal de nieuwe RWA-leiding onder de bestaande DWA-leiding doorkruisen. In
de Akkerstraat ligt de bestaande riolering dieper dan de nieuw aan te leggen leiding. Tevens zijn er andere
nutsleidingen in het plangebied aanwezig op niet-gespecificeerde locatie en diepte. De huidige waterloop
is gekanaliseerd, wat voor een onbekende verstoring heeft gezorgd. Er is tevens reeds een bestaande
9

inbuizing aanwezig in de Beek. De nieuwe inbuizing komt ter vervangen van de bestaande inbuizing en
zal niet dieper dan deze komen te liggen.

Fig. 1.4. Dilbeek-Lostraat (23.366). Uitsnede van de bodembedekkingskaart (2012). Bron: geopunt.be.
A gebouwen; B autowegen; C overig afgedekt; D spoorwegen; E water; F overig afgedekt; G akker; H gras / struiken; I
bomen; J gras / struiken (landbouwgebruiksperceel); K gras / struiken (WBN); M gras / struiken (WTZ); N bomen
(WTZ); O plangebied.

Tabel 1.3. Dilbeek-Lostraat (23.366). Overzicht van de bekende verstoringen.
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1.4

ARCHEOLOGISCHE

VOORKENNIS

Binnen het plangebied is niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd.

1.5

DOEL

EN VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
plangebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het bureauonderzoek
aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende of te verwachten
archeologische sporen en resten. De volgende onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden:
• Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied? (paragraaf 1.3)
• Wat is de geologische opbouw van het plangebied? (paragraaf 2.1)
• Wat zijn de bekende en verwachte archeologische sporen en resten binnen het plangebied?
Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze
sporen en resten? (paragraaf 2.2)
• Wat is de impact van de geplande werkzaamheden? (paragraaf 2.3)
Na het uitvoeren van een bureauonderzoek zal bekend zijn of archeologische waarden aanwezig zijn en
op welke manier deze waarden beschermd dienen te worden. Dit kan in situ als de waarden niet in gevaar
komen door de geplande werkzaamheden of ex situ als de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.

1.6

RANDVOORWAARDEN

Het betreft een bureauonderzoek voor een ingreep in de bodem met uitgesteld vervolgonderzoek. De
percelen binnen het plangebied zijn op het moment van bureauonderzoek niet toegankelijk, waardoor
iedere vorm van vervolgonderzoek in uitgesteld traject plaats zal vinden. Dit geldt voor vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (landschappelijke boringen) en vervolgonderzoek met ingreep in de bodem
(verkennende en waarderende archeologische boringen, proefputten en proefsleuven).

1.7

OPZET

VAN HET RAPPORT EN MOTIVATIE BRONNENMATERIAAL

De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen de
resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. Hierbij zal eerst de geologische
ontwikkeling voor het plangebied besproken worden alsmede de bodemontwikkeling. Daarna zal de
archeologische en historische situatie geschetst worden aan de hand van een historisch kaart materiaal en
literatuur. Voor wat betreft de historische gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur voornamelijk online (zie literatuur). De historische cartografische bronnen (Villaretkaart, Ferrariskaart,
Atlas der Buurtwegen, Vandermaelenkaart, Popp-kaart, Topografische kaarten Ministerie van Openbare
Werken en Wederopbouw) zijn geraadpleegd via de raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv).
De bodemkundige kaarten zijn geraadpleegd op de website www.dov.vlaanderen.be. De bekende
archeologische gegevens zijn opgezocht op de Centrale Archeologische Inventaris. De afgebeelde kaarten
zijn vervaardigd in QGIS en weergegeven in Lambert 1972 projectiesysteem.
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2

BUREAUONDERZOEK (ASSESSMENT)

2.1

AARDKUNDE (LANDSCHAP

2.1.1 GEOLOGISCHE

EN BODEM)

ONTWIKKELING

Het plangebied ligt in het dal van de Beek, een kleine beek die onderdeel uitmaakt van het Zennebekken.
De Beek stroomt af richting het oosten, waar het op circa 700 m ten zuidoosten van het plangebied
afwatert op de Molenbeek, één van de grotere zijbeken van de Zenne. De Beek is mogelijk een gegraven
watergang in een droogdal, omdat deze waterloop pas voor het eerst te zien is op kaartmateriaal uit de
20ste eeuw (zie sectie 2.2.2).
Door de insnijding van de rivieren en beken kent de top van het Tertiaire substraat in de omgeving
van het plangebied een gevarieerd verloop. De jongste Tertiaire afzettingen zijn bewaard gebleven op de
hoger gelegen heuveltoppen. In de dalen zijn deze geërodeerd, waardoor oudere afzettingen aan de top
van het substraat voorkomen.
De oudste afzettingen die zijn gekarteerd in de omgeving van het plangebied behoren tot de Formatie
van Kortrijk. Deze liggen ook aan de top van het Tertiaire substraat ter hoogte van het plangebied.
Specifiek betreft dit het Lid van Moen (KoMo). Dit is een zeer heterogene afzetting die bestaat uit grijs
silt tot zand met kleiige zones. Het wordt gekenmerkt door het voorkomen van de foraminiferensoort
Nummulites planulatus. De Formatie van Kortrijk is gevormd in een marien milieu tijdens het Ypresiaan
in het Vroeg-Eoceen (56.0-47.8 miljoen jaar geleden). Het Lid van Moen representeert niet de top van
de Formatie van Kortrijk: hoger op de heuvel komt ook het Lid van Aalbeke nog voor. Het Lid van
Aalbeke bestaat uit donkergrijze tot blauwe klei met fijn silt en glimmers.1
Verder op de heuvel komen achtereenvolgens steeds jongere afzettingen aan de top van het Tertiaire
substraat voor, die daar de oudere afzettingen afdekken. Dit zijn van oud naar jong de Formatie van Tielt
(Tt), de Formatie van Gentbrugge (Ge), de Formatie van Lede (Ld) en de Formatie van Maldegem (Ma).
De Formaties van Tielt en Gentbrugge zijn net als de Formatie van Kortrijk gevormd tijdens het
Ypresiaan in een marien milieu. Ze bestaan respectievelijk uit grijsgroen zeer fijn zand en grijsgroen fijn
zand overgaand in donkergrijze klei.2
De Formaties van Lede en Maldegem zijn eveneens afgezet in een marien milieu, maar dan
respectievelijk tijdens het Lutetiaan (Midden-Eoceen, 47.8-41.3 miljoen jaar geleden) en het Bartoniaan
(Laat-Eoceen, 41.3-38.0 miljoen jaar geleden). De Formatie van Lede bestaat overwegend uit lichtgrijs
fijn zand, de Formatie van Maldegem uit een afwisseling van grijs fijn zand en klei.3
Ter hoogte van het plangebied ligt de top van de Tertiaire afzettingen tussen 1 en 15 m onder
maaiveld, sterk oplopend richting het oosten en zuidoosten in het dal van de Beek en Molenbeek.4

1

Laga et al. 2001, 139-140; Buffel/Matthijs 2009, 24.
Laga et al. 2001, 140; Buffel/Matthijs 2009, 23-24.
3
Laga et al. 2001, 141; Buffel/Matthijs 2009, 20-22.
4
Buffel/Matthijs 2009, 16.
2
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Fig. 2.1. Dilbeek-Lostraat (23.366). Uitsnede van de Tertiaire geologische kaart. Bron: dov.vlaanderen.be.
A Formatie van Kortrijk Lid van Saint maur; B Formatie van Kortrijk lid van moen; C Formatie van Kortrijk Lid van
aalbeke; D Formatie van Tielt; E Formatie van gentbrugge; F Formatie van Lede; G Formatie van maldegem; H
plangebied; I wegen; J water.

Circa 1.8 miljoen jaar geleden werd het Tertiair opgevolgd door het Kwartair. Het Kwartair wordt
gekenmerkt door een afwisseling van koudere en warmere fasen, de zogenaamde glacialen en
interglacialen. Het Tertiaire substraat is gedurende deze periode afgedekt geraakt onder nieuwe
afzettingen, al zullen veel afzettingen ook weer verdwenen zijn door erosie. De meeste bewaard gebleven
afzettingen zijn gevormd in het Weichseliaan, het laatste glaciaal (116.000-11.700 jaar geleden). Inzicht
in de verspreiding van de Kwartaire afzettingen wordt op de Quartairgeologische kaart (fig. 2.2) gegeven
aan de hand van profieltypen.
Het grootste deel van het plangebied is op deze kaart gekarteerd als profieltype 2, net aan de zuidzijde
grenzend aan profieltype 2a. Bij profieltype 2 is er sprake van een Kwartaire sequentie die volledig bestaat
uit eolische afzettingen die zijn gevormd tijdens het Weichseliaan. Vanwege verdroging van het landschap
en een gebrek aan vegetatie kon tijdens deze ijstijd sediment op grote schaal door de wind verplaatst
worden en als een dek over het landschap worden afgezet. Lokaal kunnen ze aan het eind van het
Weichseliaan of tijdens het Holoceen, de huidige warme periode (sinds 11.700 jaar geleden), nog als
colluvium zijn verplaatst. Deze afzettingen kennen over Vlaanderen van noord naar zuid een verloop van
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zand tot zandleem en leem. Ter hoogte van het plangebied bestaan de eolische afzettingen uit leem, wat
wordt gerekend tot de Formatie van Gembloux (Gx).5
Bij profieltype 2a is er ook sprake van een pakket dat grotendeels bestaat uit eolische leemafzettingen,
maar dat vervolgens afgedekt kan zijn door fluviatiele afzettingen tijdens het Holoceen. Dit profieltype
beperkt zich derhalve tot het dal van kleine beken zoals de Beek. De Holocene fluviatiele afzettingen
zijn sterk heterogeen en variëren van zuiver zand, kleiig of leemhoudend zand, zandige of lemige klei tot
zware klei. Daarnaast kan ook veen voorkomen. Ze worden gerekend tot de Formatie van Arenberg.6
In het grotere dal van de Molenbeek zijn daarnaast profieltype 3 en 3a gekarteerd. Bij profieltype 3
bestaat de stratigrafie uit fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan. Dit zijn overwegend grofzandige
sedimenten die zijn afgezet door vlechtende rivieractiviteit. Ze worden gerekend tot de Formatie van
Eeklo.7 Bij profieltype 3a komen ook weer Holocene fluviatiele afzettingen aan de top van de stratigrafie
voor.

Fig. 2.2. Dilbeek-Lostraat (23.366). Uitsnede van de Quartair geologische kaart. Bron: dov.vlaanderen.be
A profieltype 2: eolische afzettingen (löss) uit het Weichselien en mogelijk Vroeg-Holoceen en/of hellingafzettingen uit
het Quartair; B profieltype 2a: profieltype 2 afgedekt door holocene fluviatiele afzettingen; C profieltype 3: eolische
afzettingen uit het Weichselien en mogelijk Vroeg-Holoceen en/of hellingafzettingen uit het Quartair op fluviatiele
afzettingen uit het Weichselien; D profieltype 3a: profieltype 3 afgedekt door holocene fluviatiele afzettingen; E plangebied;
F wegen; G water.

5

Gullentops et al. 2001, 141-142; Schroyen 2003, 19-21.
Gullentops et al. 2001, 161; Schroyen 2003, 21-23.
7
Gullentops et al. 2001, 160-161; Schroyen 2003, 18-19.
6
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2.1.2 RELIËF

EN BODEM BINNEN HET PLANGEBIED

De hoogtekaart van de omgeving van het plangebied (fig. 2.3) laat zien dat het plangebied is gelegen in
het dal van de Beek, een kleine zijbeek van de Molenbeek. Ter hoogte van het plangebied is de Beek
gelegen op 45-48 m TAW. Ten noorden en westen van het plangebied loopt het terrein verder op tot
maximaal 94 m TAW. Deze hoogte vormt het interfluvium tussen het Zennebekken waar het plangebied
in gelegen is en het noordwestelijk daarvan gelegen Denderbekken. Het plangebied zelf is grotendeels
gelegen tussen 51.8 en 44.9 m TAW (fig. 2.4).

Fig. 2.3. Dilbeek-Lostraat (23.366). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II. Bron: dov.vlaanderen.be
A plangebied; B gebouwen; C wegen; D water.
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Fig. 2.4. Dilbeek-Lostraat (23.366). Hoogteverloop. Bron: geopunt.be

De Bodemkaart Vlaanderen (fig. 2.5) laat zien dat het plangebied met uitzondering van het deel dat
bestemd is als terrein voor grondverbetering gelegen is in het relatief natte dal van de Beek. Hier zijn
matig gleyige tot zeer sterk gleyige gronden op leem (bodemtypen Adp, Aep en Ahp). Deze gronden
bestaan gebruikelijk uit meer dan 40 cm aan colluviaal of alluviaal leem, en vertonen roestvlekken ondiep
in het profiel onder invloed van de schommelende grondwatertafel. Bij de nattere gronden kan vanaf 80
cm reeds de volledig gereduceerde lichtgrijze tot blauwgrijze Cg-horizont voorkomen.8
Het deel van het plangebied dat is bestemd als terrein voor grondverbetering kent een iets drogere
ligging. Hier zijn grotendeels leemgronden met een textuur-B-horizont en dunne A-horizont gekarteerd
(bodemtype Aba1). De dunne A-horizont is het resultaat van erosie van het oorspronkelijke profiel,
waarbij het materiaal van de oorspronkelijke A-horizont als colluvium lager op de helling zal zijn afgezet.
Hierdoor ontbreekt doorgaans de uitlogingshorizont en rust de huidige bouwvoor direct op de textuurB-horizont.9 De zuidwestelijke punt van dit deelgebied is gekarteerd als een leemgrond met een begraven
textuur-B-horizont op geringe diepte (bodemtype Abp(c)). Hier zal het bodemprofiel zijn afgedekt door
colluviaal materiaal, waardoor de textuur-B-horizont pas begint tussen 40 en 80 cm diepte.10
Op de potentiële bodemerosiekaart (fig. 2.6) is te zien dat het plangebied voor een deel niet is
gekarteerd als gevolg van de ligging onder de bestaande wegen en bebouwde zone. Het deel dat wel is
gekarteerd heeft een lage erosiepotentie in het dal van de Beek en een middelmatige erosiepotentie voor
het deel dat is bestemd als terrein voor grondverbetering. Dit verschil komt doordat het dal relatief stabiel
is en er meer colluvium en alluvium zal zijn afgezet dan er is geërodeerd, in tegenstelling tot het terrein
voor grondverbetering dat vanwege het reliëf en de ligging hoger op de helling waarschijnlijk meer erosie
zal kennen.

8

Louis 1957, 48-51; Van Ranst/Sys 2000.
Louis 1957, 30-31; Van Ranst/Sys 2000.
10
Louis 1957, 47; Van Ranst/Sys 2000.
9
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Fig. 2.5. Dilbeek-Lostraat (23.366). Uitsnede van de bodemkaart Vlaanderen. Bron: dov.vlaanderen.be
A droge leem; B vochtige leem; C natte leem; D plangebied; E gebouwen; F wegen; G water

18

Fig. 2.6. Dilbeek-Lostraat (23.366). Uitsnede van Potentiële Erosiekaart per perceel 2018. Bron: dov.vlaanderen.be
A zeer hoog; B hoog; C gemiddeld; D laag; E zeer laag; F verwaarloosbaar; G bijzondere strook; H niet van toepassing; I
geen info; J plangebied; K gebouwen; L wegen; M water.
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2.2

ARCHEOLOGISCHE

2.2.1 ARCHEOLOGISCHE

EN HISTORISCHE SITUATIE

SITUATIE

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal CAI-locaties gelegen. De ruimtelijke verspreiding van
deze locaties is weergegeven in fig. 2.7. Verdere gegevens met betrekking tot de CAI-locaties is
opgenomen in tabel 2.1.

Fig. 2.7. Dilbeek-Lostraat (23.366). Aanduiding van de locaties uit de Centrale Archeologische Inventaris en andere
vastgestelde inventarissen in de omgeving van het plangebied. Bron: CAI en geo.onroerenderfgoed.be
A plangebied; B CAI-locaties; C Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s; D Gebieden waar geen archeologie te
verwachten valt; E Gebeurtenissen; F Beschermde monumenten
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Tabel 2.1. Dilbeek-Lostraat (23.366). CAI-locaties in de omgeving van het plangebied
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Uit de CAI-locaties in de omgeving van het plangebied blijkt dat er met name veel informatie beschikbaar
is met betrekking tot bewoning in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Een concentratie van
dergelijke locaties is bijvoorbeeld gelegen rondom de kern van Sint-Gertrudis-Pede, op circa 500 m ten
zuiden van het plangebied. Hiertoe behoren een kerk (5501), een brouwerij (5499), een watermolen
(2703) en enkele mottes (5495, 5496, 5497). De gemeente blijkt gekend om een variatie aan klein- en
grootschalige lambiekbrouwerijen vanaf de Nieuwe Tijd. Naast de reeds genoemde CAI-locatie van een
brouwerij in Sint-Gertrudis-Pede blijkt dit ook uit de hoeve-brouwerij en mouterij Goossens in het
centrum van dit dorp, die is vastgesteld als beschermd monument om zijn historische, architecturale en
industrieel-archeologische waarde. Verder in de omgeving bestaan de locaties voornamelijk uit hoven,
omgrachte terreinen en andere indicaties voor bewoning in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Er zijn enkele locaties die wijzen op bewoning die ouder is dan de Late Middeleeuwen. Locatie 3071,
gelegen op de locatie ‘Hof te Rome’ op circa 650 m ten zuidoosten van het plangebied, representeert de
vondst van enkele tegulae. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van een Romeinse vindplaats in de
omgeving, al is het mogelijk dat de tegulae op een dergelijke laatmiddeleeuwse hoflocatie terecht zijn
gekomen na hergebruik.
Een bijzondere locatie betreft 150230. Deze locatie is vastgesteld na archeologisch onderzoek rondom
de spoorlijn Brussel-Gent, waarbij grotendeels indicaties zijn gevonden voor bewoning in de Late
Middeleeuwen. Daarnaast zijn sporen van een hutkom met aardewerk aangetroffen die horen bij een
vindplaats van bewoning uit de Volle Middeleeuwen. Dit is de enige directe vindplaats van bewoning
ouder dan de Late Middeleeuwen in de omgeving van het plangebied.

2.2.2 HISTORISCHE

SITUATIE

Het toponiem Dilbeek komt voor het eerst voor in bronnen uit de 11de eeuw als ‘Dedelbeccha’. Het is
in oorsprong een waternaam waarvan het eerste deel mogelijk is afgeleid van het Indo-Europese dheid,
wat ‘schitterend’ betekent en op zichzelf al een waternaam is. Deze naam zal daarna zijn uitgebreid met
‘beek’ toen het eerste deel niet meer als waternaam werd begrepen.11
De voor het plangebied meest nabije historische nederzetting betreft het dorp Sint-Gertrudis-Pede.
Deze naam verwijst naar een legende over de heilige Sint-Gertrudis, een jonge abdis van de abdij van
Nevel waaronder dit gewest viel. Sint-Gertrudis zou met een koets ter hoogte van deze plek in de modder
zijn bleven steken, waarna ze te voet verder moest trekken. Het deel ‘te voet’ zou dan in Latijnse vorm
(pede) in de naam van deze plaats zijn opgenomen. De nederzetting is in de Late Middeleeuwen ontstaan
langs de Molenbeek en de middeleeuwse weg van Brussel naar Lennik, op een plek waar drie mottes
aanwezig waren. Deze mottes waren leengoederen van de abdij Sint-Gertrudis in Nijvel.12 De waternaam
Molenbeek komt voor het eerst voor in bronnen uit de 15de eeuw en verwijst naar de watermolen te
Sint-Gertrudis-Pede die stamt uit 1392.13
Het oudste kaartmateriaal waar het plangebied betrouwbaar op kan worden afgebeeld is de Villaretkaart (fig. 2.8) die is opgemaakt rond het midden van de 18de eeuw. Hier is te zien dat het plangebied is
gelegen aan de noordzijde van een klein dal, al is hier geen waterloop in getekend. Aan de westzijde van
het plangebied is de voorganger van de Lostraat reeds aanwezig op ongeveer de huidige locatie. Langs de
Lostraat zijn enkele percelen in gebruik genomen als bouwland of weidegrond, waaronder de westelijke
helft van het plangebied tot aan de aansluiting op de huidige Beek. De oostelijke helft van het plangebied
is gekarteerd als een woeste grond. Hier is ook het toponiem ‘Massin Bos’ aangegeven. Dit toponiem
komt op het huidige kaartmateriaal ook niet meer voor. Hoewel het wijst op de aanwezigheid van een

11

Debrabandere et al. 2010, 65.
http://www.sint-gertrudis-pede.be/Geschiedenis.html.
13
Kempeneers et al. 2016, 226.
12
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bos, is er enkel een klein bosgebied ten noorden van het plangebied gekarteerd. De betekenis van het
eerste deel van deze naam is onduidelijk.

Fig. 2.8. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van Villaret-kaart (1745-1748). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be
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Het volgende beschikbare kaartbeeld is de Ferraris-kaart (fig. 2.9) uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Hier is het plangebied wederom gekarteerd in een dal, waarbij het voor het grootste deel is gekarteerd in
een gebied dat staat aangegeven als een nat grasland met enkele bomenhagen die als erfscheidingen
dienen. Het terrein voor grondverbetering is gekarteerd als bouwland, wat waarschijnlijk het resultaat is
van een iets hogere ligging en drogere omstandigheden. Binnen het plangebied is blijkens het
kaartmateriaal geen bebouwing uit deze periode te verwachten, al is het westelijke uiteinde mogelijk wel
gelegen op een erf van een huis met tuin.

Fig. 2.9. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van Ferraris-kaart (1771-1778). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be
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De Atlas der Buurtwegen (fig. 2.10) laat de situatie rondom het plangebied zien uit het midden van de
19de eeuw. Dit is het eerste kaartbeeld waarop de huidige Akkerstraat als zijstraat van de Lostraat te zien
is. Er is nog steeds geen waterloop te zien in het dal van de huidige Beek. Ook uit deze periode is op
basis van dit kaartbeeld geen bebouwing te verwachten in het plangebied. Wel is er bebouwing aanwezig
langs de Lostraat direct aan de noordzijde van de Akkerstraat in het westelijke uiteinde van het plangebied.
Het is mogelijk dat eventuele resten van deze bebouwing nog ten noorden van het plangebied aanwezig
zijn, al kunnen ze ook zijn verstoord door de huidige bebouwing langs de Akkerstraat en de Lostraat.

Fig. 2.10. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van Atlas der Buurtwegen (1843-1845).
Bron: geo.onroerenderfgoed.be
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Uit ongeveer dezelfde periode als de Atlas der Buurtwegen stamt de Vandermaelen-kaart (fig. 2.11). Deze
is waarschijnlijk in ruimtelijke zijn niet helemaal accuraat weergegeven, omdat de Akkerstraat iets te ver
richting het noorden lijkt te liggen in dit kaartbeeld. Desalniettemin kan gesteld worden dat het
plangebied hier gekarteerd is in enkele gebieden die zijn aangegeven als grasland. Het grondgebruik van
de overige percelen is lastig te bepalen; mogelijk gaat het om een woeste grond of om bouwland.

Fig. 2.11. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van Vandermaelenkaart (ca. 1850). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be
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De Popp-kaart (fig. 2.12) laat de situatie zien uit de tweede helft van de 19de eeuw. Deze laat geen
nieuwe informatie zien ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen: de Lostraat en de Akkerstraat volgen
min of meer hun huidige tracé, en er is bebouwing aanwezig langs de Lostraat direct ten noorden van de
Akkerstraat. Er valt geen bebouwing uit deze periode te verwachten in het plangebied, en de huidige
Beek is eveneens nog niet ingetekend.

Fig. 2.12. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van Popp-kaart (1842-1880). Bron:
geo.onroerenderfgoed.be
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De Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw laten de inrichting van
het plangebied zien zoals dat het geval zal zijn geweest aan het begin van de tweede helft van de 20ste
eeuw. De Lostraat en de Akkerstraat volgen nog hun huidige tracé, er de bebouwing beperkt zich nog
steeds tot de Lostraat. Er valt geen bebouwing te verwachten binnen het plangebied. Het plangebied is
grotendeels gekarteerd als grasland. Enkel het terrein voor grondverbetering is hoger gelegen en
gekarteerd als bouwland. Dit is het eerste kaartbeeld waarop ook de huidige Beek te zien is. Vanuit het
westen komt dit het kaartbeeld binnen, waarna het op circa 90 m ten westen van het plangebied een
inbuizing instroomt. Het einde van de inbuizing bevindt zich in het midden van het plangebied, ter
hoogte van de aansluiting van het plangebied op de Beek vanaf de Akkerstraat. De knik in de Beek die
thans aanwezig is in het oostelijke uiteinde van ditzelfde deelgebied is op dit kaartbeeld nog niet te zien.
Hierdoor lijkt de Beek een iets andere loop te hebben gekend en het plangebied al eerder richting het
zuidoosten te hebben verlaten.

Fig. 2.13. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische kaarten Ministerie
van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970). Bron: geopunt.be
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2.2.3 LUCHTFOTOGRAFIE (NIEUWSTE TIJD

SITUATIE)

De oudste luchtfoto van het plangebied dateert uit 1971 (fig. 2.14). Dit laat een heel vergelijkbaar beeld
zien met de laatst getoonde topografische kaart. De westelijke helft van het plangebied is gelegen ter
hoogte van de Lostraat en de Akkerstraat, en de oostelijke helft ligt ter hoogte van een grasland. Het
terrein voor grondverbetering is gelegen in een bouwland. De bebouwing concentreert zich nog altijd
langs de Lostraat, en bevindt zich niet binnen het plangebied. De loop van de Beek is hierop slecht te
onderscheiden, al lijkt er mogelijk nu wel sprake te zijn van een knik bij het oostelijke uiteinde van het
deelgebied, waarmee de Beek op deze foto al volledig haar huidige tracé zou volgen.

Fig. 2.14. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op de luchtfoto van 1971. Bron: geopunt.be
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De luchtfoto van 1979-1990 (fig. 2.15) laat een verandering zien in het stratenpatroon. De huidige
Akkerstraat is doorgetrokken tot aan de IJsbergstraat, en er is een nieuwe woonwijk aangelegd in het
gebied tussen de Lostraat, Akkerstraat en IJsbergstraat. Met uitzondering van het deel dat is gelegen ter
hoogte van de huidige wegen ligt het plangebied nu geheel in een gebied dat is gekarteerd als grasland.
De loop van de Beek is hierop slecht te onderscheiden.

Fig. 2.15. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op de luchtfoto van 1979-1990. Bron: geopunt.be
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Op de luchtfoto van 2000-2003 (fig. 2.16) is de loop van de Beek goed te onderscheiden. Hier is duidelijk
te zien dat de Beek ingebuisd is tot vlak voor de aansluiting van het plangebied op de Beek vanaf de
Akkerstraat. Tussen de Akkerstraat en de Beek is een bosgebied aangelegd. Het terrein voor
grondverbetering is nog in gebruik als grasland.

Fig. 2.16. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op de luchtfoto van 2000-2003. Bron: geopunt.be
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De meest recente luchtfoto (fig. 2.17) laat nog een vrij herkenbaar beeld zien ten opzichte van de vorige
luchtfoto’s. De bebouwing langs de Lostraat is wat uitgebreid, en er is een waterberging aangelegd aan
de noordzijde van de Beek ten oosten van het plangebied. Binnen het plangebied zelf zijn echter geen
veranderingen te zien.

Fig. 2.17. Dilbeek-Lostraat (23.366). Plangebied geprojecteerd op de meest recente luchtfoto (2018). Bron: geopunt.be
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2.3

ARCHEOLOGISCHE

VERWACHTING

/

SYNTHESE

In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd. In deze paragraaf zullen
deze in de lopende tekst behandeld worden.
In het plangebied zal het opwaartse deel van de Beek ter hoogte van de Lostraat worden afgekoppeld
van het bestaande gemengde rioleringsstelsel. Vanaf de Lostraat zal een RWA-leiding worden aangelegd
over de Lostraat en de Akkerstraat, om aldaar weer aan te sluiten op de Beek. De Beek zal over een
afstand van 170 m worden geherprofileerd, waarvoor aan de zuidzijde een werkzone wordt gebruikt.
Daarnaast is een terrein voor grondverbetering voorzien (zie paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een
bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische potentie en
kenniswinst.
De archeologische waarde van het plangebied wordt als middelhoog ingeschat op basis van het
uitgevoerde assessment. Hoewel er in de omgeving van het plangebied nog geen aanwijzingen zijn voor
steentijdvindplaatsen, kan de aanwezigheid van deze sites niet zonder meer worden uitgesloten. Deze
kunnen voorkomen aan de top van de oorspronkelijke stratigrafie onder een colluviaal pakket. Er zijn
slechts weinig vindplaatsen in de omgeving gekend die ouder zijn dan de Late Middeleeuwen, al is dit
mogelijk eerder een resultaat van een onderzoekslacune dan van een daadwerkelijke afwezigheid van
dergelijke vindplaatsen. Voor het terrein voor grondverbetering kan daarom een verwachting worden
opgesteld op het aantreffen van sporen en resten van bewoning uit de periode Bronstijd-Late
Middeleeuwen vanwege de relatief hogere en drogere ligging aan de rand van een lager gelegen dal.
Vanwege de lagere en gedurende het Holoceen nattere ligging worden geen sporen en resten uit deze
periode verwacht in het deelgebied langs de Beek. Op basis van historisch kaartmateriaal worden in het
hele plangebied geen sporen en resten verwacht uit de Nieuwe Tijd; de bewoning in deze periode heeft
zich eerder geconcentreerd rondom de Molenbeek in het nabije Sint-Gertrudis-Pede.
In het plangebied worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd , die een verschillende impact op
het bodemarchief maken. Deze impact hang sterk samen met het potentieel tot kenniswinst binnen de
verschillende delen van het plangebied. Voor ieder onderdeel zal hieronder een gespecificeerd potentieel
tot kenniswinst worden opgesteld.

2.3.1 AANLEG RWA-LEIDING

TER HOOGTE VAN BESTAANDE WEGEN EN

WEGENISWERKEN

De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge
mate van verstoring (tabel 1.3). De impact van de toekomstige werken is dan ook eerder beperkt.
Omwille van deze verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. Binnen het tracé van het
plangebied zullen de rioleringen dieper ingegraven worden dan de bestaande. Gezien de verstoringen
door de huidige weg en leidingen zullen eventuele steentijdvindplaatsen niet meer in situ voorkomen en
kunnen enkel de onderzijden van eventueel aanwezige diepe sporen nog bewaard zijn gebleven. Sporen
uit de periode Bronstijd-Late Middeleeuwen worden hier echter niet verwacht vanwege de lage en natte
ligging van dit deelgebied. De baten van een onderzoek wegen hierbij niet op tegen de kosten. Voor het
deel van het plangebied dat gelegen is ter hoogte van de bestaande wegen geldt daarom dat er geen verder
onderzoek nodig is. Het voorkomen van archeologische sporen of vondsten kan niet volledig uitgesloten
worden. Daarom wordt gewezen op de bij wet verplichte meldingsplicht, indien bij de geplande
graafwerken toch op archeologische sporen van enige omvang of belang zou gestoten worden.
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2.3.2 HERPROFILERING BEEK

EN AANLEG

RWA-LEIDING

BUITEN BESTAANDE WEGEN

Voor de herprofilering van de gracht en voor de aan de zuidzijde gelegen werkzone zal de bodem tot
circa 40 cm onder maaiveld verstoord worden. Het is mogelijk dat deze werkzaamheden daardoor
beperkt blijven tot de huidige bouwvoor en het colluviale pakket. Het is echter niet uit te sluiten dat het
colluviale pakket plaatselijk toch minder dik is, en dat de werkzaamheden daardoor een bedreiging
vormen voor eventuele steentijdvindplaatsen die zich zullen bevinden onder het colluviale pakket aan de
top van de oorspronkelijke stratigrafie. Dit kan bijvoorbeeld zeker het geval zijn voor het terrein ten
zuiden van de Beek dat voorgenomen is als werkzone, omdat het huidige maaiveld hier relatief lager
gelegen is dan het terrein ten noorden van de Beek, mogelijk als resultaat van een dunner pakket
colluvium (zie ook fig. 2.3). Op basis van enkel dit bureauonderzoek kan daarom nog geen uitsluitsel
worden gegeven over of dit potentiële archeologische niveau wordt bedreigd door de voorgenomen
werkzaamheden of niet. Een landschappelijk bodemonderzoek kan dit wel uitwijzen. De
graafwerkzaamheden voor de RWA-leiding buiten de bestaande wegen zullen reiken tot 0.70-1.80 m
onder maaiveld, en vormen daarmee zeker een bedreiging voor eventueel aanwezige
steentijdvindplaatsen.
Vanwege de bedreiging en de middelhoge archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen kan
aan dit deel van het plangebied een hoog potentieel tot kenniswinst gegeven worden. Het totale
oppervlak van dit gebied bedraagt 1215 m². Hoewel het hier om lijninfrastructuur gaat dat korter is dan
1000 m, overschrijdt het oppervlak van de bodemingrepen buiten het gabarit de ondergrens van 1000
m², wat vervolgonderzoek lonend (kosten-baten) maakt. Voor dit deel wordt daarom vervolgonderzoek
geadviseerd.
Aan de noordzijde van de Beek, met uitzondering van de genoemde RWA-leiding, zijn geen
graafwerkzaamheden voorzien; hier wordt daarom geen vervolgonderzoek geadviseerd.

2.3.3 TERREIN

VOOR GRONDVERBETERING

Voor het terrein voor grondverbetering geldt een middelhoge archeologische verwachting op het
aantreffen van steentijdvindplaatsen en sporen en resten van bewoning uit de periode Bronstijd-Late
Middeleeuwen. Omdat er vanwege een onderzoekslacune slechts weinig bekend is in de omgeving over
de perioden ouder dan de Late Middeleeuwen, zou er veel kenniswinst geboekt kunnen worden. In dit
gebied zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden tot circa 0.80 m onder maaiveld. Daarmee reiken de
werkzaamheden tot in de oorspronkelijke stratigrafie onder het eventueel aanwezige colluviale pakket,
en vormen ze een bedreiging voor het archeologisch bodemarchief. Dit deelgebied is niet lijnvormig en
heeft een oppervlakte van 1000 m², waarmee qua oppervlak de impact van de werkzaamheden ook groot
is te noemen. Vanwege de impact en de middelhoge archeologische verwachting kan aan dit deel van
het plangebied een hoog potentieel tot kenniswinst gegeven worden, wat een vervolgonderzoek lonend
(kosten-baten) maakt. Voor dit deel wordt daarom vervolgonderzoek geadviseerd.

2.3.4 CONCLUSIE

In bovenstaande paragrafen is voor het plangebied het potentieel tot kenniswinst besproken. De locaties
waar werkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van wegen hebben een zeer laag potentieel tot kenniswinst.
In deze zones is dan ook geen vervolgonderzoek nodig.
Voor de werkzaamheden buiten de bestaande wegen, waaronder de herprofilering van de Beek, de
aan de zuidzijde gelegen werkzone, en de aanleg van de RWA-leiding vanaf de Akkerstraat naar de Beek,
geldt nog een middelhoge archeologische verwachting op het aantreffen van steentijdvindplaatsen.
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Omdat de eventueel aanwezige archeologische resten (mogelijk) bedreigd worden door deze
werkzaamheden, wordt voor deze zone vervolgonderzoek geadviseerd (fig. 2.18).
Voor het terrein voor grondverbetering geldt nog een middelhoge archeologische verwachting op het
aantreffen van steentijdvindplaatsen en sporen en resten van bewoning uit de periode Bronstijd-Late
Middeleeuwen. Omdat de eventueel aanwezige archeologische sporen en resten bedreigd worden door
deze werkzaamheden, wordt voor deze eveneens zone vervolgonderzoek geadviseerd (fig. 2.18).
Dit onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste vervolgstrategie is
(archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).

Fig. 2.18. Dilbeek-Lostraat (23.366). Aanduiding onderzoeksgebieden binnen het plangebied op de GRB.
A plangebied; B onderzoeksgebied.

2.4

SAMENVATTING

In het plangebied zullen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd gerelateerd aan de afkoppeling van de
Beek van het bestaande gemengde rioleringsstelsel (zie paragraaf 1.2). Voor het plangebied is een
bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische potentie en kenniswinst
(hoofdstuk 2). De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige wegen hebben reeds gezorgd
voor een hoge mate van verstoring (paragraaf 1.3). De impact van de geplande werkzaamheden is beperkt
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ter hoogte van de bestaande wegen en rioleringen. Omwille van de verstoringen is het potentieel op
kenniswinst zeer gering. De baten van een eventueel onderzoek wegen niet op tegen de kosten.
Binnen het plangebied komen twee zones wel in aanmerking voor vervolgonderzoek. De
onderzoeksgebieden betreffen het terrein voor grondverbetering en de zone voor herprofilering van de
Beek, de naastgelegen werkzone, en de aanleg van de RWA-leiding vanaf de Akkerstraat naar de Beek.
Deze zones binnen het plangebied hebben potentie op kennisvermeerdering voor steentijdvindplaatsen,
en in het geval van het terrein voor grondverbetering ook voor de periode Bronstijd-Late Middeleeuwen
(voor meer specificaties zie paragraaf 2.3) De eventueel aanwezige archeologische waarden worden hier
bedreigd door de geplande werkzaamheden (impact). Voor deze onderzoeksgebieden wordt dan ook
archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Dit onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In
eerste instantie dient een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten
blijken wat de beste vervolgstrategie is (archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg).
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BIJLAGE 1

OVERZICHT

Begin

VAN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN

Eind

Periode

1789 na Chr.
1500 na Chr.

-

heden
1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr.
900 na Chr.
430/450 na Chr.

-

1500 na Chr.
1200 na Chr.
900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr.
69 na Chr.
57 voor Chr.

-

430/450 na Chr.
275 na Chr.
69 na Chr.

Laat-Romeinse Tijd
Midden-Romeinse Tijd
Vroeg-Romeinse Tijd

250 voor Chr.
475/450 voor Chr.
800 voor Chr.

-

69 voor Chr.
250 voor Chr.
475 / 450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.
2100/2000 voor Chr.

-

800 voor Chr.
1050 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr.

-

2100/2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr.

-

5300 voor Chr.

Mesolithicum

9500 voor Chr.

Paleolithicum
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BIJLAGE 3 RICHTLIJNEN

AANLEG RIOOLBUIZEN

Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de ontgravingsdiepte en
breedte van de sleuf waarin de buis wordt geplaatst. De ontgraving bepaalt de verstoring van de bodem
en van de eventuele archeologische sporen. Om een beeld te krijgen van hoeveel bodem wordt verstoord
worden hier de richtlijnen uitgelegd.
Zo wordt de diepte van de sleuf deels bepaald door de diameter van de leiding. Voor de buis dient in
de sleuf een fundering gelegd te worden. Voor buizen met een diameter die kleiner is dan 1.00 m moet
de fundering (b) ten minste 20 cm bedragen. Voor grotere buizen dient dit 30 cm te zijn. Daarnaast moet
de buis omhuld worden tot minstens 30 cm boven de buis (Fig. I).
De breedte van de sleuf is afhankelijk van de diepte en de diameter van de buis. Bij een sleufdiepte
van 0 tot 50 cm dient ten minste 20 cm ruimte aan weerszijden van de buis (a) te zijn. Deze ruimte wordt
per 50 cm diepte 10 cm breder tot een sleufdiepte van meer dan 2 m. Daarbij dient de ruimte (a) ten
minste 50 cm te zijn.
Verder moeten de wanden van de sleuf tot 50 cm boven de buis verticaal zijn. Daarboven mogen de
wanden onder een helling worden gegraven van maximaal 70 graden.

Voor de berekening van de breedte van de
werkzone (Fig. II) wordt in het ideale geval het
schema in
onderstaande figuur aangehouden.
Daarbij wordt over het plangebied eerst de bovenste
30 cm van het maaiveld/wegdek verwijderd, met
uitzondering van enkele meters voor het plaatsen
van de afgegraven grond. Binnen het uitgegraven
gebied zal gewerkt worden met machines voor het
uitgraven en omzetten van grond uit de
rioolsleuven. Die grond zal ook weer tijdelijk
binnen de werkzone geplaatst worden. In
bovenstaand schema wordt de bovengrond
uitgegraven over een breedte van 16 m. In
werkelijkheid zal men vaak te maken hebben met
bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing.
Daardoor zal deze breedte niet altijd gehaald kunnen
worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de
werkzone zo breed mogelijk zal worden getrokken.
Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op
verstoren van eventueel aanwezige archeologische
resten.

Fig. I. Schematische weergave van de richtlijnen voor
aanleg van rioolbuizen. Bron Aquafin.

Fig II. Schematische weergave van de ontgraving van de werkzone. Bron: Aquafin.

Bij de aanleg van een riolering kan gekozen worden voor een gestuurde boring (=directional drilling)
i.p.v. de aanleg met een open sleuf. Een gestuurde boring is een geavanceerde techniek om kabels en/of
leidingen sleufloos onder hindernissen door te voeren zonder overlast voor de bovengrondse
infrastructuur (fig. III). Het wordt gebruikt om o.a. waterwegen, spoorwegen, wegencomplexen en
natuurgebieden te kruisen. Vandaag de dag is de techniek niet meer weg te denken bij de aanleg van
leiding- en kabelnetwerken van enige omvang.
Bij een gestuurde boring wordt een werkterrein met rijplaten van dezelfde lengte als de aan te leggen
riolering voorzien om de rioolbuis alvast klaar te leggen. Dit gebeurd aan één kant van de aan te leggen
leiding. Aan de andere kant wordt de leiding vervolgens aangesloten op een pompstation of al aanwezige
leiding.
De verstoring van archeologische resten is op het werkterrein is minimaal en door het gebruik van de
rijplaten worden deze optimaal beschermd. Voor de plaats waar de gestuurde boring door heen gaat,
kunnen wel archeologische resten beschadigd worden, zij het op een klein oppervlak. Hierbij zal een
afweging gemaakt moeten worden over de kosten en baten van een onderzoek aan de hand van de
archeologische verwachting en de diepte waar de eventuele sporen verwacht kunnen worden.

Fig. III. Schematische weergave van een gestuurde boring. Bron: Aquafin.
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