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1

Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2021-133

Projectcode Onroerend Erfgoed

2021C326

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Vlaams-Brabant

Gemeente

Asse

Straat

Nieuwstraat 122

Gemeente

Asse

Afdeling

1

Sectie

F

Percelen

49R7

Noordoost

X:
Y: 177778,5252

137305,1125

Noordwest

X:
Y: 177829,6936

137441,384

Zuidoost

X:
Y: 177559,4961

137595,8976

Zuidwest

X:
Y: 177434,7059

137523,1282

Oppervlakte plangebied

59.631 m²

Oppervlakte bodemingreep

1.806 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 de sloop
van enkele gebouwen langsheen de Nieuwstraat 122 te Asse. Meer informatie over de aanleiding
van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten vooronderzoek
Binnen het plangebied wordt de sloop van enkele schoolgebouwen gepland. De totale oppervlakte
van het plangebied bedraagt 59.631m². De totale bodemingreep bedraagt 1.806m². Het plangebied
is niet gelegen in een beschermde archeologische site of gebied waar geen archeologische
waarden te verwachten zijn.
Het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 28.4
en 85.1m + TAW. Het terrein loopt sterk op naar het zuiden toe. Het plangebied ligt voornamelijk
bovenaan een zandrug, het noordelijke deel eerder op de gradiëntzone naar de lager gelegen vallei.
De Broekbeek stroomt ca. 150m ten noordwesten van het terrein.
De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde
gradiëntzone, die zich uitstrekt vanaf de gradiënt (de grens tussen ‘lage/natte’ en ‘hoge/droge’
bodems) tot ca. 200 à 250 m in het droge deel.
De verwachting naar Steentijd is bijgevolg hoog te noemen.
Gezien de aanwezigheid van de Romeinse Vicus, is de verwachting voor resten uit deze periode niet
onbestaande, hoewel deze volgens landschappelijke ligging minder gunstig/ lager gelegen is. Er
wordt wel een matige tot lage verwachting geformuleerd voor middeleeuwen en nieuwe tijd, gezien
de middeleeuwse kern slechts ca. 200m ten oosten van het terrein gelegen is.
Het gaat hier enkel over de sloop van twee gebouwen die opgetrokken werden in 1964. De bouw
hiervan bracht mogelijk al een verstoring van de ondergrond met zich mee en de sloop zal zich
beperken tot de huidige geroerde grond. Er zal dus geen nieuwe ingreep in de bodem plaatsvinden.
Hierdoor geeft J. Verrijckt bvba het advies om het terrein vrij te geven voor verder onderzoek.
Belangrijk is hierbij te noteren dat het hier enkel over de sloop gaat en dat bij nieuwe bodemingrepen,
een nieuwe assessment zal moeten plaatsvinden of er archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

2.3 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Na een uitgebreide bureaustudie waarbinnen historische, cartografische, geologische, geografische
en bodemkundige bronnen werden onderzocht en teruggekoppeld aan het hedendaagse
terreingebruik en de bouwplannen van de opdrachtgever, kan geconcludeerd worden dat, gezien
het hier enkel gaat over sloop van enkele gebouwen uit 1964, een verdere verstoring van de bodem
niet aan de orde is.
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Hierbij rekening houdend dat de bouw van de huidige gebouwen waarschijnlijk al een verstoring met
zich meebrachten en de bodemingreep zich beperkt tot de reeds geroerde grond, adviseert J.
Verrijckt bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkelingen.
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Programma van maatregelen
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen
vervolgonderzoek noodzakelijk is. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is met voldoende
zekerheid een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed, het
potentieel op kennisvermeerdering en de haalbaarheid van eventueel verder onderzoek.
Deze beslissing steunt op onderstaande redenering:
-

Voldoende info aanwezigheid site: Ja.

-

Voldoende info verstorende impact van de geplande werkzaamheden op eventuele
archeologische sites: Gezien het enkel om de sloop van enkele recente gebouwen (1964)
gaat en de bouw hiervan mogelijk reeds een verstoring van de ondergrond met zich
meebracht, en de ingreep zich beperkt tot de reeds geroerde grond, is verder onderzoek niet
opportuun.

-

Belangrijk is hierbij te noteren dat het hier enkel over de sloop gaat en dat bij nieuwe
bodemingrepen, een nieuwe assessment zal moeten plaatsvinden of er archeologisch
onderzoek noodzakelijk is.

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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