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1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van
een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Dilbeek
Libelstraat (provincie Vlaams-Brabant), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen
meer dan 3000m² bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een
erkend archeoloog.
Het driehoekige plangebied, ca. 6549m² groot, bevindt zich ca. 2km ten noordwesten van de kern
van Dilbeek en 2km ten zuidoosten van de kern van Sint-Martens-Bodegem. Het is een
inbreidingsgebied gelegen in een verkaveling. Centraal in de zuidoostelijke zijde heeft het terrein een
uitweg naar de Libelstraat. Het plangebied is onbebouwd en braakliggend, wel is een Y-vormig
patroon zichtbaar dat duidt op de locatie van nutsleidingen die reeds zijn aangelegd op het terrein.
Het plangebied wordt verkaveld in 12 bouwloten voor halfopen bebouwing met bijhorende tuin. Er
wordt een Y-vormige wegenis aangelegd, die het tracé volgt van de aanwezige nutsleidingen. Op de
aansluiting met de Libelstraat wordt een groenzone met wadi voorzien. Er zullen aanzienlijke
bodemingrepen plaatsvinden, waardoor het volledige plangebied zal verstoord worden.
Het plangebied maakt deel uit van CAI Locatie 1866; in 2006 werden op het plangebied 3
proefsleuven aangelegd, van 1,80m breed en met een onderlinge afstand van 20m. De conclusie na
het onderzoek was dat er op het huidige plangebied geen opgravingen nodig waren. Buiten de
grenzen van het huidige plangebied werden bij het onderzoek (summiere) sporen van een
protohistorische en Romeinse nederzetting aangetroffen
Het reeds uitgevoerde proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er met hoge
waarschijnlijkheid/zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein.
De geplande verkavelingswerken zullen niet leiden tot een vernieling van het archeologisch
bodemarchief, aangezien het plangebied geen archeologische site herbergt.
Er zijn geen verdere archeologische maatregelen nodig en de rapportering kon beperkt blijven tot
een archeologienota met beperkte samenstelling.

