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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-073

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020J220

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Vlaams-Brabant

Gemeente

Tremelo

Straat

Kleine Schaluinstraat

Gemeente

Tremelo

Afdeling

2

Sectie

C

Percelen

1A

Noordoost

X: 176166.76
Y: 187923.76

Zuidoost

X: 176170.89
Y: 187855.30

West

X: 176045.92
Y: 187881.71

Oppervlakte plangebied

4341 m²

Oppervlakte bodemingreep

3057 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
verkaveling langsheen de Kleine Schaluinstraat te Tremelo. Meer informatie over de aanleiding van
het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek
Het archeologische vooronderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
verkaveling. Perceel 1A, gelegen op de hoek gevormd door de Kleine Schaluinstraat en
Turfhoeveweg, zal verkaveld worden in 5 bouwloten. Het zuidelijk deel van het dennenbos wordt
behouden, bovendien is er ook een zone restperceel waar geen ingrepen zullen gebeuren. Ook
wordt er een grondstrook ingelijfd bij het openbaar domein.
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek werd er voor een advieszone van 3 057 m² een
verwachting opgesteld voor sites vanaf de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Hierdoor werd er op 26
oktober 2020 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen deze advieszone (Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.).
Landschappelijk gezien liggen de gemeten maaiveldhoogtes hoger richting het westen van de
advieszone, wat betekent dat het terrein een helling kent richting het westen van het plangebied. Het
laagste punt (+13,42 m TAW) is gelegen in het oosten van de advieszone en het hoogste punt
(+13,89) in het noordwesten van het plangebied. De vlakhoogtes geven een gelijkaardig beeld weer
met waardes van ca. +12,6 m TAW in het oosten en +13,4 m TAW in het westen. In het uiterst westen,
in de punt gevormd door de Kleine Schaluinstraat en de Turfhoeveweg, bedragen de hoogtes
gemiddeld +13,15 m TAW. Het aangelegde vlak ligt gesitueerd tussen ca. 60 à 95 cm onder het
maaiveld.
Er werd binnen de advieszone een dikke antropogene humus A-horizont aangetroffen. In het oosten
van het terrein waren nog een Bh- en Bs-horizont (gedeeltelijk) bewaard gebleven. Centraal en in het
westen van het plangebied wordt de moederbodem afgetopt door de A-horizont.
Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen die terug
te brengen zijn tot doorploeging en recente verstoringen. Eveneens kwamen er verschillende
natuurlijke sporen aan het licht die het resultaat zijn van de naaldbomen die zich in dit bebost gebied
bevonden voor aanvang van het onderzoek. Er werden geen archeologisch relevante sporen of
vondsten aangetroffen. Er werden eveneens geen resten van de historische bebouwing uit de 19 de
eeuw aangetroffen. Wellicht werden deze verstoord in recentere perioden.
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Figuur 1: Syntheseplan
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2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek te Tremelo, Kleine Schaluinstraat leverde geen archeologische relevante
sporen op. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het plangebied
geen archeologische site (meer) aanwezig is. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is,
is er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd
hierdoor niet opgemaakt.
Er wordt een advies gegeven om de terreinen vrij te geven.
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. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig
beschouwd worden.
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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