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1 Gemotiveerd advies
In opdracht heeft ADEDE in maart 2020 een landschappelijk bodemonderzoek met daaropvolgend een
proefsleuvenonderzoek (fase 1) uitgevoerd aan de Bellestraat te Affligem. Het onderzoek werd
uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe loods en bus stelplaatsen. In april 2018 werd
binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de resultaten van dit
onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven geadviseerd werd,
voorafgegaan door een landschappelijk bodemonderzoek, ten einde het archeologische potentieel van
de site te waarderen en te verfijnen.1
Reeds in het bureauonderzoek werden de werken opgedeeld in drie fasen, het landschappelijk
bodemonderzoek besloeg het volledige onderzoeksgebied en dus alle fasen. De resultaten van het
landschappelijk bodemonderzoek tonen dat de bodem in fase 2 en in het noordelijke deel van fase 3
reeds afgegraven en verstoord zijn. Mede om deze reden, gepaard gaande met de voorgesteld
planning van de opdrachtgever, werd besloten de initiële afbakening van fase 2 te vervolledigen met
de noordelijke zone van fase 3. Onderzoek in deze zone is bijgevolg weinig opportuun.
Gelet op het ontbreken van archeologisch relevante lagen zoals vastgesteld tijdens het landschappelijk
bodemonderzoek gekoppeld aan het Digitale Hoogtemodel kan besloten worden dat er ter hoogte van
fase 2 geen kennisvermeerdering meer bestaat. Verder onderzoek zou zodus weinig archeologische
meerwaarde kennen en ook vanuit kostenbatenperspectief niet te verantwoorden zijn. Bijgevolg acht
ADEDE bvba voor dit onderzoeksgebied verder onderzoek niet noodzakelijk.

1

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/7244
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2 Programma van maatregelen
2.1

Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is
om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch erfgoed.
2.2

Waardering van de archeologische site

Gezien het ontbreken van de enige relevante archeologische lagen werd de vermoede afgraving hierbij
duidelijk aangetoond. Er bestaat bijgevolg geen verwachting meer tot het aantreffen van
archeologische waarden.
2.3

Afwijking Programma van maatregelen bureauonderzoek

Op basis van de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek, werd het proefsleuven
onderzoek in fase 2 afgeschreven. Uit het bodemonderzoek bleek namelijk dat de bodem hier reeds
verstoord en afgegraven was. Hetzelfde geldt voor de noordelijke zone van fase 3 waarbij ook deze
zone werd opgenomen in fase 2 in voorliggende nota. Deze afgravingen komen ook naar voor in het
DHM. Deze data tonen aan dat het archeologische niveau op deze locaties niet meer intact is en dat
verder onderzoek hier dus ook niet noodzakelijk is. Op basis van deze argumenten werd ook het reeds
afgegraven deel van de zuidelijke zone van fase 3 uitgesloten en werd het sleuvenplan lichtelijk
aangepast (Figuur 1 en Figuur 2).
2.4

Bepaling van maatregelen

Het landschappelijke bodemonderzoek toonde aan dat ter hoogte van het zuidelijke deel van fase 3 de
bodemopbouw nog intact was. De proefsleuven in zone 3 dienen wel nog uitgevoerd te worden.
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Figuur 1. Sleuvenplan fase 3 op GRB.
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Figuur 2. Sleuvenplan fase 3 op DHM.
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