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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-456

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020B300

locatie

Kadastrale gegevens

Provincie

Vlaams Brabant

Gemeente

Dilbeek

Deelgemeente

Wallenweg

Straat

Dilbeek

Gemeente

3

Afdeling

A

Sectie

236M3, 235M8, 235T11 (gedeeltelijk),
235V11
(gedeeltelijk),
235X11
(gedeeltelijk),
235L7
(gedeeltelijk),
235K11
(gedeeltelijk),
235H11
(gedeeltelijk) en 235Y11 (gedeetelijk)

Percelen

X: 139582,0352
Y: 174476,6319

Coördinaten

Noordoost

X: 139489, 8776
Y: 174452,7148

Noordwest

X: 139602,2221
Y: 174395,8843

Zuidoost

X: 139498,6239
Y: 174394,2643

Zuidwest

8.020 m²

Oppervlakte plangebied

8.020 m²

Oppervlakte bodemingreep

2015/00053 Jeroen Verrijckt

Erkend Archeoloog
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het
programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota DE RAYMAEKER, A. e.a.
2018: Archeologienota – Het archeologisch bureauonderzoek aan de Wallenweg te Dilbeek, Tienen
met ID 6866 en projectcode 2016L263. Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van
een geplande verkaveling aan de Wallenweg in Dilbeek. Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem
maakt onderdeel uit van het archeologisch vooronderzoek in het kader van het
Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd aangelegd in de Bt-horizont. Hierin werden voornamelijk
recente sporen van drainagebuizen aangetroffen. Verder werden ook enkele vergravingen met
bouwmateriaal aangetroffen. Een scherf Westerwaldsteengoed dateert deze in vermoedelijk de 17de,
18e of 19e eeuw. Tot slot werd nog één kuil teruggevonden waar tijdens het couperen een scherf in
industrieel wit aardewerk werd aangetroffen. Het dateert de kuil in de 18e-19e eeuw. Van de inrichting
als tuin behorend tot het kasteel van Kapelle werd niets teruggevonden. Ook van de gracht rondom
het kasteel werd niets teruggevonden. Wel was ze duidelijk nog in het landschap zichtbaar en bevindt
ze zich onder de zone die in de archeologienota werd aangeduid onder ‘behoud in situ’.

Figuur 1: Syntheseplan
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2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek te Wallenweg, Sint-Ulriks-Kapelle, Dilbeek leverde geen archeologische
relevante sporen op. Hierdoor is er geen kenniswinst te behalen en is er geen verder archeologisch
onderzoek noodzakelijk.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het
ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen.
Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de
bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in
artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen
na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.
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Lijst met figuren
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