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1 Gemotiveerd advies
Het uitgevoerde bureauonderzoek heeft aangetoond dat het leeuwendeel van het projectgebied zich
bevindt in de vallei van de Woluwebeek, die de gemeente van zuid naar noord doorsnijdt en
vervolgens uitmondt in de Zenne.
Historische kaarten bevestigen dit beeld en schetsen een omgeving met een afwezigheid van
bebouwing. Gezien deze ligging zal de archeologische verwachting zich richten tot tot
‘beekdalarcheologie’. Het betreft een vrij recent aandachtspunt waarover uitvoerig geschreven
wordt1 en door verschillende archeologienota’s verwezen wordt als argument 2 maar weinig toetsing
kent aan de praktijk. Het potentieel van beekdalarcheologie ligt hem in het aantreffen van
(veen)bruggen, voorden, (knuppel)paden en overgangen; jacht- en visattributen: gevlochten fuiken,
strikken, netten, visweren, visstekers, aalkorven, loden kogels, klemmen, pijlen en harpoenen,
restanten van transport via water: pramen/boten/kano’s en aanlegsteigers,

constructies en

structuren die verband houden met het controleren van de waterhuishouding: houten stuwen,
dijken, duikers en oeverbeschoeiing; afvaldumps gerelateerd aan hogerop gelegen nederzettingen,
watermolens,

verdedigingswerken: waterkastelen,

schansen en omgrachte

hoeves

en

delfstoffenwinning: vuursteen, zand, veen, moerasijzererts, leem, zout en water en houtwinning. Dit
uit zich met andere woorden vooral in de vorm van mobilia, die achtergelaten zijn in het beekdal – al
dan niet bij wijze van rituele depositie.
De landschappelijke ligging in de nabijheid van een waterloop heeft ongetwijfeld een grote
aantrekkingskracht gehad op de mens in het verleden, echter bevinden we ons niet in een
gradiëntzone maar in de vallei zelf. Bijkomend is er geen verwachting meer tot het aantreffen van
een intacte bodem. Luchtfoto’s tonen de aanleg aan van de huidige R0 waarbij het op – en
afrittencomplex vanaf 1979-1990 zichtbaar is en een voorganger, gelegen centraal en ten oosten van
het plangebied, vervangt. Zoals ook zichtbaar op het Digitale Hoogtemodel, ging deze inrichting
gepaard met aanzienlijke ingrepen waarbij taluds werden aangelegd en poelen werden uitgegraven
ter bevordering van waterbeheersing. De huidige werken vinden deels plaats binnen deze
ophogingen. Bijgevolg zullen de werken, die opnieuw een grote impact hebben op de ondergrond,
plaatsvinden binnen een zone waar geen verwachting meer bestaat tot het aantreffen van
archeologische restanten. Om deze reden adviseert ADEDE BVBA geen verder onderzoek.
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