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1 Inleiding
Het plangebied is gelegen aan de Frans Thirrystraat te Zellik (gemeente Asse,
provincie Vlaams-Brabant). Het omvat drie percelen met een totale oppervlakte van
ca. 3.700 m2. Ter hoogte van het huidige terrein stond een klein gebouw in de
zuidoostelijke hoek. Het merendeel was echter ingenomen door gras, struiken en
bomen. De opdrachtgever plant de bestaande bebouwing te slopen. Vervolgens wordt
een verkaveling gerealiseerd, bestaande uit tien loten voor eengezinswoningen en de
aanleg van wegenis (Fig. 1).

Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.
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2 Technische fiche/administratieve gegevens
Naam site
Ligging
Kadastrale gegevens
Bounding Box

Onderzoek
Projectcode
Uitvoerders/actoren

Geraadpleegd extern
Erkend archeoloog

Overige actoren en specialisten
Geraadpleegde externe personen
Termijn veldwerk
Geplande ingreep

Totaal oppervlakte plangebied
Geldende wetgeving en voorwaarden

Randvoorwaarden
Doelstelling

Thesaurus

Frans Thirrystraat, Zellik
Frans Thirrystraat, 1731 Zellik
Asse, 6e afdeling, sectie B, percelen 79b, 83d en 84s.
X
Y
143187
175254
143206
175222
143138
175162
143108
175230
Landschappelijk bodemonderzoek & proefsleuvenonderzoek
2021C191, 2021C298
Elly N.A. Heirbaut (erkend archeoloog)
Liesbeth Coremans (erkend archeoloog)
Rani Reusens (erkend archeoloog)
nvt
Elly N.A. Heirbaut: OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
Liesbeth Coremans: OE/ERK/Archeoloog/2017/00191
Rani Reusens: OE/ERK/Archeoloog/2020/00021
nvt
nvt
15 maart 2021 (landschappelijke boringen) & 22 maart 2021
(proefsleuvenonderzoek)
Slopen van bestaande bebouwing. Terrein wordt vervolgens
volledig verkaveld in tien loten voor eengezingswoningen en
aanleg wegenis.
ca. 3.700 m2
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De nota werd
opgesteld overeenkomstig de Code van Goede Praktijk. De
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft, bedraagt 3.000 m² of meer, zoals
bepaald in artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013.
nvt
Het doel van het landschappelijk bodemonderzoek, het
archeologisch booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek
is om na te gaan of er archeologische resten in het
projectgebied aanwezig zijn, hoe ze dateren, wat de mogelijke
bedreigingen zijn voor het eventueel aanwezige
bodemarchief en hoe hiermee dient te worden omgegaan.
Landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuvenonderzoek,
vrijgave
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3 Onderzoeksvragen
Om bovenstaande te kunnen realiseren, is voorafgaand aan het vooronderzoek met
ingreep in de bodem een aantal onderzoeksvraagstellingen1 geformuleerd:
-

Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus?
Waar ligt/lag de hoogste grondwaterspiegel?
Zijn er nog intacte bodems aanwezig?
In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Zijn steentijd artefacten aanwezig binnen het onderzoeksgebied?
Zijn archeologische sporen aanwezig binnen het onderzoeksgebied en zo ja, wat
is de precieze afbakening ervan in de ruimte en in de tijd?
Zijn aangetroffen archeologische resten te relateren aan de bebouwing die te
zien is op historische kaarten?
Wat is het type vindplaats (bewoning, begraving, …), aanwezig binnen het
onderzoeksgebied?
Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen archeologische sporen?
Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen materiële cultuur?
Wat is de potentiële kenniswinst van een eventuele opgraving?
Is er mogelijkheid tot behoud in situ en zijn er eventuele maatregelen nodig om
aan het behoudsprincipe te voldoen?
Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk
is in het kader van de geplande bodemingrepen: kan een afbakening gemaakt
worden van bepaalde delen van het terrein die voorafgaand aan de
werkzaamheden moeten onderzocht worden?

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen, voor zover ze te beantwoorden zijn, zal
in een lopende tekst worden gedaan in plaats van puntsgewijs. Op deze manier wordt
de leesbaarheid van de conclusie gewaarborgd, ook tegenover een nietgespecialiseerde lezer.

1

Reyns 2019, 4.
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4 Kennisvermeerderingspotentieel van het projectgebied en aanbeveling
Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat er geen sporen van bewoning of
begraving voorafgaand aan de nieuwe tijd zijn aangetroffen, noch in sporen, noch in
vondsten. De sporen die zijn herkend, betreffen over het algemeen paalkuilen en
kuilen die op basis van hun stratigrafische positie, inclusies, vorm en vulling in de
nieuwe en/of nieuwste tijd kunnen geplaatst worden. De aangetroffen
funderingsresten kunnen hoofdzakelijk herleid worden tot een gebouw uit de 20e
eeuw. Er werden geen andere resten aangetroffen die met de historische bebouwing
op het terrein in verband te brengen zijn. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd
slechts één vondst aangetroffen. Oudere sporen zijn niet gevonden en lijken ook niet
aanwezig te zijn geweest.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden
dat er zich binnen de grenzen van het plangebied geen behoudenswaardige
archeologische site bevindt.
Om deze reden is er geen programma van maatregelen geschreven voor verder
archeologisch onderzoek.
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