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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Drogenbos Langestraat, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe
te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden
onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Huidige toestand
Het projectgebied is 8073m² (een terrein ten westen van de Langestraat van 7575m 2 en ten
oosten van de Langestraat een braakliggend terrein van 498m2 ). Het terrein ten westen van
de Langestraat omvat bebouwing van twee winkelfilialen (2261m²), verharding en/of parking
(circa 3532m²), grasdallen (400m2) en een braakliggend terrein, inclusief een afgebroken
woning (circa 1382m2). Twee bestaande handelsunits 1 en 2, met een totale oppervlakte van
685m2 worden niet gewijzigd. Deze units maken geen deel van de aanvraag en worden dus
niet opgenomen in het projectgebied (zie Figuur 1, Figuur 2).
De initiatiefnemer is op heden geen eigenaar van de percelen die het projectgebied maken.
De initiatiefnemer zal de grond huren, er is dus geen sprake van overdracht van eigenaar.
De huidige twee winkels zijn sinds enkele maanden niet meer in gebruik.1

1

Informatie verkregen van initiatiefnemer.
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Figuur 1: Aanduiding van de niet-exacte locatie van het projectgebied, gezien vanuit het noorden (bron:
geopunt) (bijlage 19b)
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Figuur 2: Aanduiding van de niet-exacte locatie van het projectgebied, gezien vanuit het zuiden (bron:
geopunt) (bijlage 19a)
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1.2.4. Geplande werken
De geplande werken omvatten het verbouwen van twee winkelketens tot één
grootwarenhuisfiliaal waarbij ook de parking opnieuw wordt aangelegd. Het winkelfiliaal zal
een oppervlakte van 2214,1m² beslaan, de nieuwe parking met doorrit en wat groene
elementen zal 5360,9m² in beslag nemen. Het parkeerterrein ten oosten van de Langestraat
zal 498m2 bedragen (zie Figuur 3, Figuur 4, Figuur 5, Figuur 6).
Voor het verwezenlijken van de winkel zal de bestaande gebouwstructuur niet verwijderd
worden. De geplande werken gebeuren er in het bestaande volume, er worden, behalve één,
geen muren afgebroken. De muur die de twee huidige winkels scheidt, wordt afgebroken.
Wel wordt de vloer uitgebroken en wordt daarna een nieuwe aangelegd; de maximale
bodemingreep hierbij is 70cm onder het huidige vloerpeil. Centraal in het noorden van het
nieuwe winkelfiliaal wordt een lift voorzien, waarbij voor de liftput dieper zal moeten worden
gegraven (ca. 180cm onder het bestaande vloerpeil; zie witte vierkant op Figuur 3 en Figuur
4). De lift zelf zal 200x200cm bedragen. Er komen enkele putten voor wateropslag en
dergelijke in het projectgebied, echter de locaties en bodemimpact (oppervlakte en diepte)
van deze putten is op heden nog niet gekend.
De maximale bodemverstoring bij de (her)aanleg van de parking en andere verhardingen zal
80cm bedragen t.o.v. het maaiveld. Vooraleer de nieuwe parking wordt aangelegd, wordt de
woning in de zuidoosthoek van het projectgebied net als de bestaande parking gesloopt.
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Figuur 3: Inplantingsplan geplande werken (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 4: Inplantingsplan gelijkvloers winkelfiliaal (bron: initiatiefnemer)

Archeologienota DROGENBOS - LANGESTRAAT
Projectcode: 2018H116

11
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 5: 3D-model van het projectgebied en de onmiddellijke omgeving met geplande werken (bron:
initiatiefnemer)
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Figuur 6: Inplantingsplan geplande werken binnen contouren van projectgebied geprojecteerd op GRB (bron:
initiatiefnemer) (bijlage 4)
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en in het algemeen werd de online databank van de CAI (Centraal
Archeologische Inventaris) geraadpleegd.2 Als aanvulling hierop werden verschillende
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt3, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius4, een databank die kaarten bundelt van het NGI
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken
die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd
het plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik
gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking
hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan
dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.5 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI. 6

2

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
4
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
6
http://www.ngi.be/topomapviewer/
3
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1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging 7

2.1.1. Topografische situering
Drogenbos ligt in de provincie Vlaams-Brabant op amper 10km ten zuiden van Brussel en
behoort als faciliteitengemeente tot het arrondissement Halle-Vilvoorde. De gemeente wordt
in het noorden begrensd door Anderlecht, in het noordoosten door Vorst, in het oosten door
Ukkel, en in het zuidoosten door Linkebeek. Ten zuiden ligt Beersel ten zuidwesten
Ruisbroek en ten westen Sint-Pieters-Leeuw dat van Drogenbos wordt gescheiden door het
kanaal Brussel-Charleroi. Drogenbos is gelegen op de rechteroever van de Zenne met
uitzondering van een driehoekige spie ongeveer halverwege het grondgebied (zie Figuur 7)

Figuur 7: Aanduiding projectgebied op topografische kaart (bron: geopunt) (bijlage 1)

7

http://www.geopunt.be/
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Het projectgebied situeert zich ongeveer centraal, in het oosten van Drogenbos, ten zuiden
van de Verlengde Stallestraat. De omgeving van het projectgebied is sterk bebouwd met
zowel handels- en bedrijfsruimtes als bewoning. Het hoofdterrein van 7575m2 wordt in het
noorden en oosten begrensd door de Langestraat, in het westen door een andere
winkelketen met verharding (voor parking en doorgang). Ten zuiden van het hoofdterrein is
private bebouwing aanwezig (zie Figuur 8). Kadastraal is het projectgebied terug te vinden
onder sectie B, percelen: 79c (partim), 78v2, 78w2. (zie Figuur 9). Het kleinere terrein van
498m2 ten oosten van de Langestraat (kadastrale percelen 102x2 en 102m2) is braakliggend.
De bodemgebruikskaart uit 2001 toont bijna voor het volledige projectgebied andere
bebouwing (rood). In het zuiden is een kleine strook akkerbouw (wit) aangeduid (zie Figuur

10).

Figuur 8: Aanduiding projectgebied op topografische kaart – detail (bron: geopunt) (bijlage 2)
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Figuur 9: Projectgebied aangeduid op GRB (bron: geopunt) (bijlage 3)
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Figuur 10: Projectgebied aangeduid op bodemgebruikskaart (bron: geopunt) (bijlage 5)

2.1.2. Landschappelijke situering
De gemeente Drogenbos vertoont een relatief lange, smalle plattegrond, die noord-zuid
georiënteerd is en een lengte telt van ca. 4000m op een breedte van ca. 900m op het
breedste punt, en slechts ca. 150m op het smalste punt. De gemeente vormt een
lichtgolvend terrein met een hoogteverschil van +54m TAW in het zuiden van de gemeente
waar het centrum gelegen is tegenover +20m TAW in de moerassige Zennevallei. De heuvel
in het zuiden was oorspronkelijk volledig bebost door de uitlopers van het Zoniënwoud (zie

Figuur 11).9 Het omgeving van het projectgebied situeert zich hydrografisch gezien in het
Bekken van de Schelde. De geomorfologie van het gebied is sterk verschillend voor de delen
langs de linker- en de rechteroever van de Zenne. De rechterflank van de Zennevallei is
duidelijk hoger en steiler dan de linkerflank.10
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Figuur 11: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen (bron: geopunt) (bijlage 6a)
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Figuur 12: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen – semi-detail (bron: geopunt) (bijlage 6b)

Het projectgebied situeert zich ten oosten van de moerassige Zennevallei, op een iets hoger
gelegen terrein. Op ca. 800 m ten westen en ca. 600 m ten zuidwesten van het
projectgebied stroomt de Zenne. De hoogtes in het projectgebied schommelen van max. ca.
+ 26,85 tot min. ca. + 26,25 m TAW. Waar zich vandaag de handelsruimtes bevinden, is het
grondniveau iets hoger gelegen – een 15 tal cm. Mogelijk betreft dit een artificiële ophoging
bij het plaatsen van de bouwvolumes, rond 1996. Het zuidoostelijk deel van het
projectgebied is het laagst gelegen. (zie Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14, Figuur 15,

Figuur 16, Figuur 17)
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Figuur 13: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen – detail (bron: geopunt) (bijlage 7)

Figuur 14: Hoogteprofiel 1 van west naar oost zoals aangeduid op bijlage 7 (bron: geopunt)
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Figuur 15: Hoogteprofiel 2 van noord naar zuid zoals aangeduid op bijlage 7 (bron: geopunt)

Figuur 16: Hoogteprofiel 3 van west naar oost zoals aangeduid op bijlage 7 (bron: geopunt)

Figuur 17: Hoogteprofiel 4van noord naar zuid zoals aangeduid op bijlage 7 (bron: geopunt)

Op de potentiële bodemerosiekaart uit 2017 is het projectgebied wit aangeduid; dit wil
zeggen dat geen info voorhanden is. In een straal van ca. 2km rond het projectgebied kleurt
de kaart wit (geen info beschikbaar), donker groen (graad verwaarloosbaar), licht groen
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(graad aan pot. bodemerosie zeer laag), en geel (lage graad). Voor de oostelijk kant is geen
info voorhanden omdat dit het Waalse gewest betreft (zie Figuur 18). Deze kaart houdt
onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad

Figuur 18: Projectgebied aangeduid op potentiële bodemerosiekaart (bron: geopunt) (bijlage 11)

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Saint-Maur. Deze eenheid bestaat uit zeer fijnsiltige klei met dunne intercalaties van
zeer fijn silt. De dikte neemt toe van zuid (20-25m) naar noord (tot 35m). Het Lid van SaintMaur is een onderdeel van de Formatie van Kortrijk (zie Figuur 19). Deze formatie bestaat
uit grijze klei en is silthoudend.
De Quartair geologische kaart geeft type 3a aan ter hoogte van het projectgebied. Dit type
bestaat uit fluviatiele afzettingen (organochemisch en perimarien incluis), afzettingen van het
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat Weichseliaan) (FH). Daaronder bevinden zich
eolische afzettingen (zand tot zandleem) van het Weichseliaan (laat pleistoceen) mogelijk
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vroeg Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het quartair (HQ). De karteereenheid is
mogelijk afwezig. Tenslotte zijn er fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (laat
Pleistoceen). De karteereenheid ontbreekt mogelijk in sommige delen van de beekvalleien
buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlopers (zie Figuur 20, Figuur 21).
De lithoprofieltypekaart toont type 8 aan ter hoogte van het projectgebied (zie Figuur 22). Dit
type bestaat uit volgende lithosequenties: Midden Weichseliaan fluviatiel zand met
daaronder Vroeg Weichseliaan fluviatiel grind en zand en tenslotte pre-Quartair substraat
(zie Figuur 23, Figuur 24, Figuur 25). Langs de heuveltoppen of langs steilere hellingen
komt het profieltype met pre-Quartair substraat frequent voor, zowel langs de linker- als
rechteroever van de Zenne. Mogelijk is hier geen Quartair dek aanwezig geweest, of is
geërodeerd. Over het algemeen is er in de buurt een dun Quartair dek aanwezig zodat bij
erosie van het Tertiair snel bereikt wordt. Eveneens is er een sterke vergraving in dit gebied
zodat een dunne Quartaire deklaag vaak verwijderd is.14 Of dit in het projectgebied ook
effectief zo is, is de hand van de bureauonderzoek niet duidelijk.
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 19: Projectgebied aangeduid op tertiair geologische kaart (bron: geopunt) (bijlage 8)
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Figuur 20: Projectgebied aangeduid op quartair geologische kaart (bron: geopunt) (bijlage 9)
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Figuur 21: Uitleg type 3a van de quartair geologische kaart (bron: geopunt)
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Figuur 22: Lithoprofieltypekaart van de Quartaire sedimenten met aanduiding van het projectgebied (bron:
SCHROYEN K;, BUFFEL P., & MATTHIJS J., 2003, p. 47) (bijlage 12)

Figuur 23: Detail van de lithoprofieltypekaart van de zone van het projectgebied (bron: SCHROYEN K;, BUFFEL
P., & MATTHIJS J., 2003, p. 47)

Figuur 24: Uitleg lithoprofieltype 8 (bron: SCHROYEN K;, BUFFEL P., & MATTHIJS J., 2003, p. 48)
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Figuur 25: Uitleg lithosequenties (bron: SCHROYEN K;, BUFFEL P., & MATTHIJS J., 2003, p. 48)

2.1.4. Bodemkundige situering
Het overgrote deel van het projectgebied is volgens de bodemkaart aangeduid als Ldp; een
matige natte zandleembodem zonder profiel (zie Figuur 26). Ldp omvat colluviale gronden,
gekenmerkt door een laag recent geërodeerd sediment. Meestal wordt op geringe tot matige
diepte een bedolven textuur B of een Tertiair substraat aangetroffen. Het colluviaal dek
onderscheidt zich van het autochtoon zandleem door de aanwezigheid van kleine houtskoolen baksteenrestjes. Roestverschijnselen beginnen tussen 50 en 80cm. De waterhuishouding
is gekenmerkt door wateroverlast in de winter, ze is goed in de zomer.
Het uiterste zuidoosten van het hoofdterrein en het braakliggend terrein ten westen van de
Langestraat is gekarteerd als OB (antropogeen). Soms wordt het bodemprofiel door het
ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd (kunstmatige gronden). De bodems in de
bebouwde zone (OB) zijn daar een voorbeeld van.15
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Figuur 26: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt) (bijlage 10)

Op dinsdag 11/09/2018 zijn in functie van dit bureauonderzoek enkele controleboringen
manueel uitgevoerd ter hoogte van het projectgebied door Pierre Legrand, bodemkundige bij
Monument Vandekerckhove. Er werden een 7-tal boringen voorzien in het niet-bebouwde
deel van het projectgebied (parking en braakliggend terrein) (zie Figuur 27). Drie boringen
werden voorzien op de parking (boringen 1, 2 en 3), twee boringen werden voorzien binnen
een zone die op het DTM en op luchtfoto’s van antropogene aard leken (boringen 4 en 5).
Tenslotte werden twee boringen voorzien in het zuidoostelijke deel van het projectgebied
waar groen aanwezig is op luchtfoto’s.
Drie boringen in de parking moesten naar het noorden opgeschoven worden omdat de
parking nog in gebruik was, en de eigenaar enkel toestemming gaf voor boringen zoveel
mogelijk in niet-geasfalteerde zones. Ter hoogte van één boorlocatie, boring 2, werd één
boring in asfalt geplaatst. Het asfalt had een dikte van ca. 10 cm. Daaronder werd een bruine
leemlaag met sporen van wortels en puin aangetroffen. De boring werd gestaakt op 60 cm
onder het maaiveld wegens een zeer compact puinlaag. Boringen 1 en 3 werden ondiep
gestaakt. (zie Figuur 28)
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Boringen 4 en 5 werden respectievelijk door puinhoudende lagen (bvb. tegels en baksteen)
gestaakt op 40 en 70cm onder het maaiveld (zie Figuur 30, Figuur 31). In beide boringen
was ook afval aanwezig (plastiek, nagels, …). De eigenaar van de grond meldde inderdaad
dat op deze zone puin werd gedumpt. Het puin is gemengd met de oorspronkelijke
leembodem.
Ter hoogte van boorlocatie 6 kon een boring tot 135cm onder het maaiveld gezet worden
(zie Figuur 32). Lithostratigrafisch ziet de boring er als volgt uit: een humeuse aangereikte
leemlaag tot 28cm onder het maaiveld, een bruine leemlaag met roestvlekken en organische
sporen tot 50cm onder het maaiveld, en geel-bruine leemlaag met roestvlekken tot 90cm
onder het maaiveld en een grijze zandige leemlaag met sporen van roestvlekken. Op een
diepte van 130cm werd een silexnodule gevonden. Het gaat om twee A-horizonten, gevolgd
door een Bt-horizont en een Ct-horizont. Boring 7 werd tenslotte gestaakt op 50cm onder het
maaiveld. Deze is samengesteld uit een bruin-gele leem; de laag gevatte ook veel puin. Er
waren ook roestvlekken aanwezig. Boring 7 vertoont een atypisch lithoprofiel, er werd geen
bodemopbouw herkend (zie Figuur 33). Wellicht gaat het ook om een dumppakket, zoals ter
hoogte van boringen 4 en 5.

Figuur 27: Aanduiding van de controleboringen uitgevoerd op 11/09/2018 op recente luchtfoto (bron:
geopunt) (bijlage 22)
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Figuur 28: Foto met zicht op de gestaakte boringen in de asfaltverharding (bron: Monument Vandekerckhove
nv)

Figuur 29: Controleboring 2 (bron: Monument Vandekerckhove nv)
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Figuur 30: Controleboring 4 (bron: Monument Vandekerckhove nv)

Figuur 31: Controleboring 5 (bron: Monument Vandekerckhove nv)
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Figuur 32: Controleboring 6 (bron: Monument Vandekerckhove nv)

Figuur 33: Controleboring 7 (bron: Monument Vandekerckhove nv)

Op 30 maart 2020 werden bijkomende boringen geplaatst door Sander Vandenbrande,
assistent-archeoloog bij Monument Vandekerckhove. Het ging om drie boringen die zich
lokaliseren op het kleinere bijkomende deelgebied ten oosten van de Langestraat. De
boringen werden uitgevoerd in droge en zonnige weersomstandigheden. (zie Figuur 34)
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Figuur 34: Controleboringen aangeduid binnen projectgebied (bron: geopunt) (bijlage 26)

Boring 1 bereikte een diepte van 1,37 m onder het maaiveld. De boring wordt gekenmerkt
door baksteenbrokken en dus antropogene verstoring tot een diepte van 60 cm . Wel is een
A/B/C bodemopbouw te bemerken. De moederbodem start vanaf 1,17 m onder het maaiveld.
(zie Figuur 35)
Boring 2 bereikte een diepte van 1,60 m onder het maaiveld. De boring wordt gekenmerkt
door antropogene verstoring in de vorm van baksteenbrokken tot een diepte van 0,80 m
onder het maaiveld. Evenals bij boring 1 is een A/B/C bodemopbouw te zien waarvan de Chorizont zich op – 1,2 m onder het maaiveld bevindt. (zie Figuur 36)
Beide boringen vertonen dus een intacte bodemopbouw begraven onder een sterk
antropogeen pakket.
Boring 3 bereikt een diepte van 1,45 m onder het maaiveld. Evenals de twee vorige boringen
wordt ook dit boorpunt gekenmerkt door antropogene verstoringen in de vorm van
baksteenbrokken tot op een diepte van 1,20 m onder het maaiveld. Het gaat hier om een
sterk vergraven bodem met een dikke A-horizont die zich tot 1,20 m onder het maaiveld
bevindt. (zie Figuur 37)
Bij alle boringen kenmerkt de C-horizont zich door de aanwezigheid van rolkeien.
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Bij geen enkele bodem werd een podzolbodem aangetroffen.

Figuur 35: Controleboring 1 (bron: Monument Vandekerckhove nv)

Figuur 36: Controleboring 2 (bron: Monument Vandekerckhove nv)

Figuur 37: Controleboring 3 (bron: Monument Vandekerckhove nv)

2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Algemene historische beschrijving8

8

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016: Roeselare. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120731 op 06-06-2016.
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Drogenbos is ontstaan als een feodale nederzetting nabij de Zenne die mogelijk opklimt tot
de 11de eeuw en vermoedelijk bestond in het beheersen van een deel van de Zenne.
Waarschijnlijk was er voorheen al wel bewoning; dit wordt aangetoond door enkele vondsten
uit de Romeinse periode die aan het licht kwamen bij de aanleg van de autosnelweg in 196875. De benaming “Sicca Silva” klimt op tot 1295 en zou volgens J. Verbesselt verwijzen naar
de verhevenheid waarop het “droge bos” zich bevind in tegenstelling tot het uitgestrekte
natte beemdengebied errond. Het is op deze plaats dat het latere dorp zich gaat ontwikkelen.
De natuurlijke grenzen zijn de Zenne in het oosten en de Zandbeek in het westen.
Bovendien liepen op deze plaats, volgens J. Verbesselt, twee oude wegen samen, namelijk
de Dieweg en de Alsembergse Steenweg en waren er twee belangrijke Zenne-overgangen:
de thans verdwenen Mastellebrug en het Toreken. Laatstgenoemde (Grote Baan 302) zou
volgens J. Verbesselt verwijzen naar een oude motte, een toren als versterking op de
overgang van de Zenne. Hiervoor zijn nog geen archeologische resten of archiefbronnen
gevonden, ter bevestiging. Circa 1100 zou er ter plaats van de huidige kerk een kapel zijn
gesticht door kluizenaar Herman, waarrond geleidelijk een dorp ontstond.
Sinds de 13de eeuw was Drogenbos een heerlijkheid in handen van de familie Berthout,
heren van Grimbergen. Naderhand werd het een heerlijkheid in leen gehouden van het land
van Mechelen. Van de 14de tot de 16de eeuw was de heerlijkheid in handen van het oude
Brusselse geslacht Hertewijck, gevolgd door de familie Doverijn. In 1548 werd de heerlijkheid
afgestaan aan Adriaan du Bois, vleugeladjudant van keizer Karel en in 1717 werd ze
eigendom van de familie van Arenberg. De hertogin douairière van Arenberg liet een
buitenverlijf of “speelhuys” bouwen vooran in het park van het huidige domein Calmeyn
(Grote Baan 202). Dit kasteel diende ter vervanging van het “oude kasteel”, thans ingericht
als gemeentehuis. Hiervoor moeste n een aantal straten verlegd worden of verdwijnen zoals
de weg van de kerk van Beersel naar Drogenbos, de zogenaamde “Bovenstraaté. Hoewel
Drogenbos steeds klein van omvang was, 124 inwoners in 1693, had het een meier en een
schepenbank met volledige jurisdictie. In 1795, onder Frans bewind, vervingen negen
departementen de bestaande provinciën van de Nederlanden waarbij Drogenbos
ondergebracht werd in het departement van de Dijle, kanton Ukkel. Vanaf 1798 werd het een
zelfstandige gemeente, voorheen was het niet enkel territoriaal maar ook parochiaal
afhankelijk van Ukkel.

2.2.2. Historische beschrijving projectgebied
Over het onderzoeksgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. De vroegste kaart
waaruit relevante informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (1771-1778; zie Figuur

38). Op deze kaart vertoont het landschap van Drogenbos een eenvoudige structuur. Het
grondgebied was nagenoeg volledig ingenomen door de zogenaamde Zenne-meersen,
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moerassige weiden die zich uitstrekten langs de oevers van de Zenne. Bos was zo goed als
afwezig met uitzondering van een kleine strook ten zuiden van de dorpskern en ook
akkergrond kwam slechts sporadisch voor. De geringe bebouwing was geconcentreerd in de
nabijheid van de kerk. Tot het einde van het Ancien Régime was er in Drogenbos slechts
beperkte landbouw; de voornaamste bezigheid bestond uit veeteelt en dan voornamelijk
gericht op schapen in de talrijk aanwezige beemden; daarnaast was er wel enige fruit- en
hopteelt en wijnbouw. In het projectgebied toont de Ferrariskaart inderdaad geen bebouwing.
Het is mogelijk dat de exacte locatie van het projectgebied net ten westen van de weg moet
gesitueerd worden, i.p.v. ten oosten van de weg. Het projectgebied is aangeduid als weiland
of klein bosjes. Ook de Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 39), de kaart van Popp
(1842-1879; zie Figuur 40) en de kaart Vandermaelen (zie Figuur 41) tonen geen
bebouwing in het projectgebied. Wel is voor het eerst een perceelsindeling aangeduid. Op de
kaart Vandermaelen moet het projectgebied iets noordelijker liggen.

Figuur 38: Projectgebied aangeduid op Ferrariskaart (1771-1778) (bron: geopunt) (bijlage 13)
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Figuur 39: Projectgebied aangeduid op Atlas der Buurtwegen (ca. 1841) (bron: geopunt) (bijlage 14)

Figuur 40: Projectgebied aangeduid op Kaart van Popp (1842-1879) (bijlage 15)
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Figuur 41: Projectgebied aangeduid op Vandermaelenkaart (1846-1854) (bron: geopunt) (bijlage 16)

Een luchtfoto uit 1971 (zie Figuur 42) toont voor het grootste deel van het projectgebied nog
steeds geen bebouwing. In het uiterste zuidoosten is het niet duidelijk of de woning reeds
aanwezig was. Een luchtfoto uit 1990 (zie Figuur 43) toont nog steeds geen bebouwing op
het grootste deel van het projectgebied. Wel is in het zuidoosten van het projectgebied zeker
sprake van de op heden gesloopte woning met tuin. In de tweede helft van de jaren ’90 van
de 20ste eeuw werden de huidige handelsstructuren in het projectgebied gebouwd (Figuur

44). De handelsruimtes zijn gefundeerd door kubusvormige palen met een breedte van een
grote 2m. De palen zijn in een patroon geplaatst, om de 8 of 3m van elkaar. De palen gaan
tot 190cm onder het vloerniveau van de handelsruimtes (zie Figuur 45). Tussen 2005-07 en
2012 tonen luchtfoto’s aan dat in het onverharde deel in het zuidoosten een bodemverstoring
heeft plaatsgevonden (zie Figuur 46, Figuur 47). Er is duidelijk een rechthoek af te bakenen
waaronder wellicht puin ligt. Het digitaal terreinmodel toont dit ook aan, het gaat om een iets
lager gelegen deel in het projectgebied. Het is echter niet duidelijk waarom deze
bodemingreep is uitgevoerd. De luchtfoto uit 2015 (zie Figuur 48) toont de huidige situatie in
het projectgebied (zie Figuur 49).
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Figuur 42: Projectgebied aangeduid op luchtfoto uit 1971 (bron: geopunt) (bijlage 17)

Figuur 43: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 1990 (bron: geopunt) (bijlage 18)
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Figuur 44: Grondplan van het projectgebied, plus westelijk deel uit 1996 bij de bouw van de huidige
handelsruimtes (bron: initiatiefnemer)

Figuur 45: Doorsnede fundering handelsruimtes uit 1996 (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 46: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2005 (bron: geopunt)
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Figuur 47: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2012 (bron: geopunt)
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Figuur 48: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2015 (bron: geopunt) (bijlage 19)
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Figuur 49: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2019 (bron: geopunt) (bijlage 26)

2.3. Archeologisch kader 9
In het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. Hieronder worden
de relevante onderzoeken in de buurt besproken. Ten oosten van het projectgebied zijn er
geen aanduidingen, en dit om de simpele reden dat dit het Waalse gewest betreft, en de
archeologische gegevens over dit gewest niet gemakkelijk toegankelijk zijn. (Figuur 50)
Ten zuiden van het projectgebied zijn de laat middeleeuwse Sint-Maartenskerk (CAI ID
2597) en het kasteel Calmeyn, een “lusthof” met eerste vermelding in 1533 (CAI ID 1688)
aangeduid. Het gaat niet om archeologische onderzoeken.
In de jaren ‘80 van de 20ste eeuw werd een veldsprospectie uitgevoerd op ca. 850m ten
zuidwesten van het projectgebied. Hierbij werd een Romeinse tegulae aangetroffen (CAI ID
3281).
Ten noorden van het projectgebied en op de rechteroever van de Zenne werden controle
van werken en een opgraving uitgevoerd, en dit in de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw.
9

Geoportaal
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Hierbij werd een afvallaag aangetroffen met verschillende vondsten uit de midden Romeinse
tijd. In de afvallaag werden tegulae, imbrices, as, beenderen, nagels, ceramiek, een pincet,
een molensteen, een veerfibula van het Nauheimtype (50-15v. Chr.), een fles in
donkerbruine-zwarte klei, twee bronzen spiraalfibula’s, bronzen haarspelden, een bronzen
teugelring, een ploegijzer en vier houten palen. Er werden geen gebouwsporen aangetroffen;
wel een fragment van de wand van een dakpannenoven, maar niet in situ aangetroffen (CAI
ID 3078).
Bij het centrum van Drogenbos zijn volgende indicaties gemaakt op de CAI-kaart. Een motte
uit de late middeleeuwen die later het kasteel van Helle werd (op het grondgebied van SintPieters-Leeuw) met een opper- en een neerhofstructuur (CAI ID 3276). Er is ook een
aanduiding van de Onze-Lieve-Vrouwe kerk uit de late middeleeuwen (CAI ID 3278) en een
site met walgracht uit de late middeleeuwen, genaamd Vagevuur (CAI ID 6320). In dezelfde
omgeving staat het voormalig leengoed van Brabant aangeduid. Het was van de ridders van
Ruisbroek en werd in 1569 in het bezit van Viglius die het in 1577 bij testament schonk aan
het Vigliuscollege (CAI ID 3279).
Op ca. 110m ten zuidwesten van het projectgebied is een zone aangeduid als GGA. Het
gaat om een terrein dat in 2008 aan proefsleuvenonderzoek is onderworpen door Ruben
Willaert.17 Het noordelijk deel van het terrein bleekt vrij lemig met lokaal een klei-opduiking
en vrij veel grove kiezels. Naar het westen en zuiden toe veranderde dit drastisch naar
zandige klei afgewisseld met zandig stroken met grove kiezel en steenknollen. Er werd een
profiel aangetroffen met onder de ploeglaag een grillige luchtbruine laag, en eronder de
moederbodem. Soms lag de ploeglaag direct op de moederbodem. Het tweede, lager
gelegen deel, bleek vrij nat en lemig. De bodem was er zwaar verstoord waardoor geen
uitsluitsel was over de samenstelling van de bodem.
Het profiel in het meer westelijk gelegen deel is het volgende: verharding met daaronder
puinhoudende pakketten en daaronder een natte lemige moederbodem. In de proefsleuven
werden vrij weinig sporen aangetroffen, in het westelijk deel van het terrein werden geen
archeologische sporen teruggevonden. Bijgevolg werd niet verder ingezet op archeologisch
onderzoek en werd het terrein vrijgegeven
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Figuur 50: Projectgebied aangeduid op DTM met weergave CAI-meldingen (bron: geopunt) (bijlage 21)
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

Het projectgebied is 8073m² groot en omvat twee terreinen. Het hoofdterrein van
7575m2 bestaat uit twee winkelfilialen (2261m²), verharding en/of parking (ca.
3532m²), grasdallen (400m2), een braakliggend terrein inclusief een afgebroken
woning (circa 1382m2). Een braakliggend terrein ten oosten van de Langestraat
(498m²) behoort ook tot het projectgebied.

-

De geplande werken omvatten het verbouwen van twee winkelketens tot één
grootwarenhuisfiliaal van 2214,1m2 waarbij ook de parking opnieuw wordt
aangelegd. De parking met wat groene elementen zal, exclusief het parkeerterrein
ten oosten van de Langestraat van 498m², 5360,9m2 omslaan. De geplande werken
van het winkelfiliaal gebeuren in het bestaande volume. De vloer wordt vervangen, dit
gaat gepaard met een uitgraving van ca. 70cm t.o.v. het bestaande vloerpeil. Er
wordt plaatselijk lokaal dieper gegraven voor de aanleg een liftput. De maximale
bodemverstoring voor de aanleg van de parking zal 80cm t.o.v. het maaiveld zijn.
Voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe parking zal de woning in de zuidoostelijke
hoek van het projectgebied net als de bestaande parking afgebroken worden.

-

Het projectgebied situeert zich hydrografisch in het Bekken van de Schelde, ten
oosten van de moerassige Zennevallei.

-

Het overgrote deel van het projectgebied situeert zich volgens de bodemkaart als
Ldp. Echter controleboringen op het projectgebied (uitgezonderd de winkelruimtes)
tonen een sterk antropogene bodem tot zeker 40 tot 70cm onder het maaiveld. Bijna
zeker zitten de puinlagen dieper, maar gezien de boringen handmatig werden
uitgevoerd, konden ze op bepaalde diepte niet onder het puin. Slechts op 1 van de 7
boorlocaties in het oosten van het projectgebied werd een intacte bodemopbouw
aangetroffen. Bijkomend werden drie controleboringen uitgevoerd op het deelgebied
ten oosten van de Langestaat (498 m²). Twee boringen brachten een intacte
bodemopbouw aan het licht, afgedekt met een sterk antropogeen pakket. Een derde
boring bracht een A-C bodemopbouw aan het oppervlak. Antropogene verstoringen
werden geattesteerd tot respectievelijk 60, 80 en 120 cm onder het maaiveld.
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-

Voor periodes voorafgaand aan de 18de eeuw is geen enkele indicatie betreffende de
aan- of afwezigheid van bewoning in het projectgebied. Drogenbos ontstond wellicht
in de 11de eeuw en was vanaf de 13de eeuw een heerlijkheid.

-

In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken, in de buurt zijn
sporen en structuren uit de Romeinse tijd en late middeleeuwen aangetroffen. Om ca.
110m ten zuidwesten van het projectgebied werd in 2008 een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Het terrein bleek in het westen sterk verstoord en was tevens nat. Er
werden weinig archeologische sporen teruggevonden.

-

Historische kaarten vanaf de 18de eeuw tonen het projectgebied onbebouwd, wellicht
in gebruik als moerassige weide.

-

Pas op het einde van de jaren ’90 van de 20ste eeuw is sprake van bebouwing in het
projectgebied. Het gaat om de huidige twee winkelstructuren. Deze structuur met
paalfunderingen op relatief dichte afstand van elkaar heeft de nodige
bodemverstoring veroorzaakt. Ook de grond ter hoogte van de parking en de
braakliggende zone werden tussen de jaren ’90 van de 20ste eeuw en nu verstoord.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
De zone van het projectgebied ter hoogte van de winkelfilialen is 2261m² en is in bepaalde
mate reeds verstoord door de bouw van de filialen in 1996 waarbij o.a. met paalfunderingen
in een relatief dicht grid werd gewerkt en waarvan aannemelijk is dat het terrein voorafgaand
werd opgehoogd (gezien het DTM, gezien de controleboorresultaten op de toekomstige
parking en gezien de eerder nattere grond). De geplande werken ter hoogte van de
winkelzones beperkt zich bijna uitsluitend tot het vernieuwen van de vloer, wat gepaard gaat
met een max. bodemverstoring van 70cm ten opzicht van het huidige vloerpeil. Tijdens het
uitvoeren van de geplande werken wordt niet geraakt aan de funderingen en palen, ze
blijven behouden. Dit maakt archeologisch onderzoek ter hoogte van de gebouwstructuren
moeilijk. Er wordt ook een lagere verwachting aan het projectgebied gekoppeld
geconcludeerd uit uitgevoerde archeologische onderzoeken in de buurt. Kosten-baten is het
m.a.w. niet interessant om verder archeologisch onderzoek met of zonder ingreep in de
bodem te adviseren. Er is een lage archeologische verwachting, en zelf al worden sporen
aangetroffen, maken de geplande werken met het behouden van het gebouw uitgezonderd
vloer, het vrijwel onmogelijk archeologisch onderzoek uit te voeren.
De rest van het terrein van circa 5812m² wordt aangelegd als parking. Op deze zone werden
op het hoofdterrein van verschillende controleboringen uitgezet die erop duidden dat vrijwel
de volledige zone, uitgezonderd 1 boorlocatie met een intacte bodemopbouw, tot zeker 40
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tot 70 cm is verstoord door recente ophogingen en vermenging van de oorspronkelijke
bodem met puin. Het is aan te nemen dat de puinpakketten zich nog dieper in de bodem
situeren, maar gezien de boringen manueel werden uitgevoerd, was het niet mogelijk alle
puinpakketten te doorbreken. De geplande werken in deze zone gaan gepaard met een max.
bodemverstoring van 80cm t.o.v. het maaiveld. Hoewel in dit bureauonderzoek niet met
100% zekerheid kan gesteld worden dat de bodemopbouw tot 80cm onder het maaiveld is
verstoord, wordt ook hier een lage tot onbestaande archeologische verwachting aan
gekoppeld. Ook voor het kleine deelgebied (498 m²) ten oosten van de Langestraat komt een
laag archeologisch potentieel aan het licht. Verstoringen doen zich voor tot 60, 80 en 120 cm
onder het maaiveld. De geplande werken voorzien de aanleg van asfaltverharding en
parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding. Deze gaan tot maximum 60 cm onder het
maaiveld. Gezien de relatief beperkte oppervlakte, (5812m²), de lage archeologische
verwachting in de omgeving, de nattere gronden en de mate van verstoring in het
projectgebied is het tevens niet te verantwoorden kosten de maken voor verder
archeologisch onderzoek op een terrein met dermate lage archeologische verwachting.
Ter conclusie wordt geen verder archeologisch vooronderzoek met of zonder bodemingreep
in het projectgebied geadviseerd.

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?

•

Ja, 2261m² van het projectgebied omvat twee winkelfilialen met funderingen en
palen, ca. 3532m² omvat parking en/of verharding, en ca. 1382 + 498m² is
braakliggend terrein. Al deze structuren werden in de 20ste eeuw aangebracht.
Controleboringen hebben aangetoond dat de zone ter hoogte van de verharding en
het braakliggend terrein in het zuidoosten tot zeker 40 en 70cm t.o.v. het maaiveld
zijn verstoord. Controleboringen op het deelgebied ten oosten van de Langestraat
(498 m²) verstoord is tot 60, 80 en 120 cm t.o.v. het maaiveld. Het is zeer plausibel
dat de verroering van de grond zich nog dieper manifesteert.
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Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid
van eventuele archeologische sporen?
Er is geen info over potentiële bodemerosie voor het projectgebied beschikbaar. De
gronden ter hoogte van het projectgebied zijn eerder nat en moerassig.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken ter hoogte van de twee winkelfilialen gaat gepaard met een
bodemverstoring tot ca. 70cm t.o.v. het huidige vloerpeil waarbij de paalfunderingen
en dergelijk niet geraakt worden. Over de rest van het terrein wordt verharding
aangelegd met een bodemverstoring van max. ca. 80cm t.o.v. het maaiveld.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en
de bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke
waarde heeft de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Er wordt geen verder onderzoek geadviseerd.
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3. Samenvatting
Het projectgebied is 8073m² en omvat 2 winkelfilialen verharding en/of parking, een private
woning met aanhorigheid en braakliggend terrein. De geplande werken omvatten het
verbouwen van 2 winkelketens tot één grootwarenhuisfiliaal waarbij ook de parking opnieuw
wordt aangelegd. De parking met wat groene elementen zal ca. 5360,9m² omslaan. De
geplande werken van het winkelfiliaal gebeuren in het bestaande volume. De vloer wordt
vervangen, dit gaat gepaard met een vergraving van ca. 70cm t.o.v. het bestaande vloerpeil.
Er wordt plaatselijk lokaal dieper gegraven voor een liftput. De max. bodemverstoring voor
de parking zal 80cm t.o.v. het maaiveld.
Het projectgebied situeert zich hydrografisch in het Bekken van de Schelde, ten oosten van
de moerassige Zennevallei. Het overgrote deel van het projectgebied situeert zich volgens
de bodemkaart als Ldp. Echter controleboringen tonen een sterk antropogene bodem tot
zeker 40 tot 70cm onder het maaiveld. Bijna zeker zitten de puinlagen dieper, maar gezien
de boringen handmatig werden uitgevoerd, konden ze op beperkte diepte niet onder het
puin. Slechts op 1 van de 7 boorlocaties ter hoogte van de toekomstige parking werd een
intacte bodemopbouw aangetroffen.
Drogenbos ontstond wellicht in de 11de eeuw, sinds de 13de eeuw was Drogenbos een
heerlijkheid. Historische kaarten vanaf de 18de eeuw tonen het projectgebied onbebouwd,
wellicht in gebruik als moerassige weide. In het projectgebied is nog geen archeologisch
onderzoek voltrokken. In de buurt zijn sporen en structuren uit de Romeinse tijd en de late
middeleeuwen aangetroffen. Op ca. 110m ten zuidwesten van het projectgebied werd in
2008 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een terrein dat verstoord en nat was. Er
werden weinig archeologische sporen teruggevonden.
Pas op het einde van de jaren ’90 van de 20ste eeuw is sprake van bebouwing in het
projectgebied. Het gaat om de huidige 2 winkelstructuren. Deze structuur met paalfundering
heeft de nodige bodemverstoring veroorzaakt. Ook de grond ter hoogte van de parking en de
braakliggende zone werden tussen de jaren ’90 van de 20ste eeuw en nu verstoord.
Gezien de verstoring van de bodem, de nattere grond, de aard van de geplande werken en
de lagere archeologische verwachting die aan het projectgebied wordt gekoppeld, wordt
geen verder archeologisch onderzoek, met of zonder ingreep in de bodem, geadviseerd.
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Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 7: Digitaal terreinmodel Vlaanderen (Detail) met hoogteverloop
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164500

164750

165000

165250

Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020
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145500

145750

146000

146250

146500
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147000

147250

147500

Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 014: Atlas der buurtwegen (1841)
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

164800

164900

Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020
146100

146200

146300

146400

Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 015: Kaart van Popp (1842-1879)
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende
Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020

Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 016: Kaart Vandermaelen (1846-1854)
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

164500
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Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020
146000

146500

147000

Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 17: Luchtfoto 1971
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

165000

Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020
146000

146500

Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 018: Luchtfoto 1990
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

165000

Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020
146000

146500

Bureauonderzoek - Drogenbos - Langestraat - Bijlage 23: Luchtfoto 2005
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

164800

164900

projectgebied

Aangemaakt op: 24/5/2020
146100

146200

146300

146400

Bureauonderzoek - Drogenbos - Langestraat - Bijlage 24: Luchtfoto 2012
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende
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164900

projectgebied

Aangemaakt op: 24/5/2020
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146200

146300

146400
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Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 019: Luchtfoto 2015 - Winteropname
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende
Projectgebied

Aangemaakt op: 3/2/2020

Bureauonderzoek - Drogenbos - Langestraat - Bijlage 25: Luchtfoto 2019
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende
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164900

projectgebied

Aangemaakt op: 24/5/2020
146100

146200

146300

146400

165500

Bureauonderzoek Drogenbos Langestraat - Bijlage 021: Centrale Archeologische Inventaris op DTM
2018H116

Bronnen: opdrachtgever, geopunt, cartesius

Legende
Projectgebied
CAI Vlaanderen DEC 2017

165000

Romeinse tijd
Volle middeleeuwen
Late middeleeuwen
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Gebieden geen archeologie
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