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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017A389
Locatie: Provincie Antwerpen, Mechelen, Muizen, Leuvensesteenweg
Bounding box: punt 1 (NW) – X 160083,319 Y 18845,335
Punt 2 (ZO) – X 160259,617
Y 188309,989
Kadaster: Mechelen, afdeling 9, Muizen, sectie D, perceel 219g4
Oppervlakte projectgebied: ca. 7776 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Dienst Archeologie Mechelen
(Bart Robberechts)

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Het bestaand gebouw (1875 m²) zal verbouwd worden, maar hierbij zullen geen wijzigingen gebeuren
aan de vloerplaat of fundering. De bestaande verharding zal grotendeels behouden blijven. Het gaat
hierbij om een oppervlakte van 1541 m² die behouden blijft.
Ten oosten van het bestaande gebouw zal een uitbreiding komen van 490 m². Deze zal gefundeerd
worden op funderingssokkels die ter hoogte van de contouren worden geplaatst om de 6 of 12 m. De
vloerplaat zal voor een verstoring van ca. 50-60 cm diep zorgen.
Ten westen zal een deel van de bestaande verharding vernieuwd worden en zal nieuwe verharding
aangelegd worden. Het gaat hierbij om een oppervlakte van 1150 m². De verharding zal bestaan uit
waterdoorlatende klinkers, de parkeerplaatsen zelf uit grasdallen.
Onder de nieuwe verharding of onder de groenaanleg zal ook nog een infiltratievoorziening (40 m²) en
regenwaterputten worden voorzien.
In de groenzone zullen 5 eiken gerooid worden waarna nieuwe kleinere bomen aangeplant zullen
worden (esdoorn).
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Figuur 4: Opmetingsplan bestaande toestand. (Architeam 2017)
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Fotorapportage 25-02-2017 (A. Devroe)
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Figuur 5: Inplantingsplan bestaande toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 6: Inplantingsplan nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 7: Grondplan bestaande toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 8: Grondplan nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 9: Funderingsplan nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 10: Principesnede nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Ook de luchtfoto’s werden
bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt in Muizen. Het projectgebied grenst in het noordoosten aan de
Leuvensesteenweg, in het zuiden aan de Waterputstraat. Ten zuiden loopt de Barebeek. De Dijle loopt
ten noordoosten.

Figuur 11: Luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het noordoost-zuidwest profiel kan men stellen dat het terrein afhelt in zuidwestelijke
richting. Op het hoogste punt bedraagt het maaiveld 9,6m TAW, op het laagste punt 8m TAW. Het
noordwest-zuidoost profiel toont in het noordwesten een hoogte tussen 8,1 en 8,6m TAW waarna het
in zuidoostelijke richting daalt tot 7,3m TAW.

Figuur 12: Terreinprofiel NO-ZW. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 13: Terreinprofiel NW-ZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 7,511,25 m TAW bevindt. Het projectgebied ligt op de overgang van de Barebeek vallei naar een hoger
gelegen rug in het noorden en westen. In het noordoosten is de Dijle eveneens goed herkenbaar.

Figuur 14: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Het grootste deel van het projectgebied valt onder
bebouwde zone (OB). In het zuiden valt een kleine strook onder bodemtype Sdm(b), een matig natte
lemige zandbodems met dikke antropogene humus A horizont. De Sdm plaggengronden zijn matig
natte bodems met hoge voorjaarswaterstand. De zomerwaterstand is optimaal. Het overtollige water
moet in het voorjaar afgeleid worden door middel van greppels die rechtstreeks in verbinding staan
met sloten langs de kavels.
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Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Maldegem en meer
bepaald het Lid van Zomergem. Deze bestaat uit grijsblauwe klei.
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Figuur 16: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 17: Uitleg type 3 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 18: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 19: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing en gewestweg.

Figuur 20: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Muizen is ontstaan op de zuidelijke oever van de Dijle, aan de heirbaan die vanuit Temse via Tongeren
naar Keulen liep (heden Sint-Lambertuslaan en Kerkenbos). Diverse archeologische campagnes staven
het bestaan van een belangrijke Gallo-Romeinse en vroeg-middeleeuwse site op deze plaats. In 19381939 werden een Romeins villa en een bijhorende waterput ontdekt op het “Wieleveld”. Bij
grondwerken voor de aanleg van het vormingsstation in 1907 op het “Slagveld” werden merovingische
graven en bijgiften gevonden. In 1949 ontdekte professor Mertens, op de plaats van de
gebombardeerde Sint-Lambertuskerk, sporen van een houten kerkje uit de 8ste of de 9de eeuw en een
Karolingisch gebouw met centrale aanleg uit de 10de eeuw. Tijdens de missioneringsperiode ontstond
hier waarschijnlijk een kleine parochie, een groep gelovigen die zich vestigde rondom een houten
kapel. Een muntschat van ca. 884 werd reeds ontdekt in 1906 op het “Slagveld”.
De oudste vermelding van Muizen, namelijk “Musena” dateert van ca. 1150. Muizen, dat ook Hofstade
en Hanswijck omvatte, was toen een deel van de heerlijkheid Mechelen. Het was een laagland met
uitgestrekte broeken aan de overzijde van de Dijle en langs de twee Barebeken die dwars door het
dorp lopen. De dorpskern gelegen op de zogenaamde “Dijleberg”, een natuurlijke verhevenheid, en
omgeven door akkerland lag centraal. Tussen Hofstade en Schiplaken-Goor bevond zich een bos- en
heidegebied.
Sedert 1795 werd Muizen een zelfstandige gemeente met als gehucht Hofstade. Muizen werd een deel
van het “Département de la Dyle” en werd opgenomen in de provincie Brabant. Sedert de fusie van
1977 werd ze opnieuw bij Mechelen gevoegd6.
Op een plan uit 1775 wordt de verdedigingslinie van Marechal Comte de Saxe van 1747 afgebeeld7.
Het plangebied bestond op dat moment uit heide en is onbebouwd. De linie zelf bevond zich meer
naar het oosten toe (niet op figuur 21 te zien).

Figuur 21: Plan die de situatie in 1747 weergeeft. (Cartesius s.d.)

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Muizen.
Gauche du camp de Malines : pris par l'Infanterie de l'armée du Roi, le 28 may 1747. lorsque l'armée des Alliés
vint camper entre les deux Nethes, sa droite à Liers sa gauche à hauteur d'Yteghem : pour servir à l'Histoire du
maréchal comte de Saxe.
7
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De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont onbebouwd gebied. Ten zuiden loopt de Winkebeek en Barebeek.

Figuur 22: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is het projectgebied onbebouwd.

Figuur 23: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Poppkaart (1842-1879) toont eveneens onbebouwde percelen.

Figuur 24: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Op basis van
voorgaande kaarten kan men wel stellen dat het projectgebied iets meer naar het oosten moet
gesitueerd worden. Net zoals op voorgaande kaarten is geen bebouwing aanwezig. De reliëflijnen
tonen aan dat het projectgebied op een helling gelegen is.

Figuur 25: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op een topografische kaart uit 1960 is te zien dat enkele gebouwen op het projectgebied gelegen zijn.

Figuur 26: Topografische kaart uit 1960 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)

De luchtfoto uit 1971 lijkt bebouwing te tonen aan de steenweg en vrij centraal op het terrein.

Figuur 27: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de luchtfoto van 1979-1990 kan men zien dat de huidige toestand grotendeels ontstond.

Figuur 28: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

-

-

-

-

-

Locatie 102279: Bij een noodopgraving in 1984 werd bouwmateriaal, aardewerk, twee
oventjes en een weg uit de midden-Romeinse tijd aangesneden.
Locatie 102711, 102710, 103492, 1714: Op basis van cartografische bronnen bevond zich hier
een site met walgracht.
Locatie 103444: De Hanswijckhoeve gaat terug tot de 17de eeuw.
Locatie 105652: In de late middeleeuwen stond hier een klooster dat verwoest werd tijdens
de godsdiensttroebelen. In de 16de eeuw ontstond er een lusthof.
Locatie 102244: Bij herstellingswerken aan de westelijke omheiningsmuur van het voormalige
Muizenklooster werden drie afvalputten en een afvallaag uit de late IJzertijd, een afvallaag uit
de Romeinse periode en een lamel en spits uit de steentijd gevonden.
Locatie 101183: De Sint-Lambertuskerk gaat terug tot de vroege middeleeuwen.
De gebeurtenis aan de Kerkenbos betreft een booronderzoek waaruit bleek dat er geen
verstoringen aanwezig waren.
Het vooronderzoek aan de Rubensstraat leverde één, niet nader te dateren spoor op.
Locatie 152227: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werd een kuil uit vermoedelijk de
vroege middeleeuwen aangetroffen.
Locatie 102239: Bij de aanleg van een vormingsstation in 1906-1908 werd een muntschat uit
de Karolingische periode gevonden, evenals een Merovingisch grafveld en Romeins
aardewerk.
Locatie 102712: In de vroege middeleeuwen bevond zich hier een schans. In de late
middeleeuwen was een versterkt kasteel aanwezig.
Locatie 165575, 165629, 165623: Hier staat/stond een bunker van de KW-linie.
Locatie 159197: Hier zou de slag van Rijmenam plaatsgevonden hebben in 1578. Het Staatse
leger onder leiding van de graaf van Bossu nam het op tegen het Spaanse leger onder leiding
van Don Juan. Het Staatse leger won.
Locatie 102237: Tijdens een opgraving werden een waterput, aardewerk, metaal,
bouwmateriaal, organisch materiaal, munten en glas uit de Romeinse periode aangetroffen.
Locatie 102245: Tijdens een opgraving in de jaren ’80 werd een Romeinse villa en urnegraf
aangesneden.
Locatie 165410: In de 18de eeuw bevond zich hier een verdedigingslinie met een tijdelijk militair
kampement.
Locatie 102243: Bij het graven van een vijver werd een bijl uit het neolithicum gevonden.
Locatie 207356: Hier werd een gouden ring uit de 16de eeuw gevonden.
Locatie 207349: Hier werd een bronzen zegelstempel uit de middeleeuwen gevonden.
Locatie 210722: Tijdens metaaldetectie werd een zilveren Franse munt uit de late
middeleeuwen en mogelijk een fragment van een knopfibula uit de Romeinse periode
aangetroffen.
Locatie 209044: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden 6 middeleeuwse sporen,
(paal)kuilen uit de metaaltijden, aardewerk en lithisch materiaal uit het laat neolithicum of
vroege bronstijd, aardewerk uit de bronstijd en een greppel uit de Romeinse periode
aangesneden.
Locatie 207348: Hier werd een bronzen schijffibula uit de Karolingische periode gevonden.
Locatie 100037: Hier werd een vondstenconcentratie lithisch materiaal uit het mesolithicum
gevonden.
De gebeurtenis ten noorden hiervan leverde enkel recente sporen op.
Tijdens een controle van werken aan de Barebeek werden geen sporen aangetroffen. Mogelijk
heeft dit te maken met het aanwezige colluvium.
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-

-

-

Locatie 103442: In de late middeleeuwen stond hier een waterburcht. Deze werd in de 18 de
eeuw omgevormd tot lusthof. Volgens sommige historici zou hier een Romeinse nederzetting
gelegen zijn.
Locatie 2653: In de 17de eeuw bevond zich hier een site met walgracht. Er zou hier een
Romeinse grafheuvel liggen, maar het kan ook om een motte gaan of een andere kunstmatige
aardophoging.
Locatie 210273: Hier werd een kruis uit de nieuwe tijd gevonden.

Figuur 29: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2016)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de
onbebouwd was. In het midden van de 20ste eeuw werden enkele gebouwen opgericht op het terrein
waarna de huidige winkel werd gebouwd. In de buurt werd reeds heel wat archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Hierbij werden vondsten en sporen aangetroffen uit de steentijd, metaaltijden (IJzertijd,
Bronstijd), Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwe tijd. De meeste sporen bevinden zich ofwel
nog meer in de vallei van de Barebeek (voornamelijk Romeins), ofwel op de duidelijk hoger gelegen
zones (metaaltijden, Romeins, middeleeuws). Op de overgang tussen beiden werd minder
aangetroffen, maar op zich vormt dit een gunstige locatie. Bodemkundig gezien is deels een
plaggendek aanwezig. In de late middeleeuwen werden de arme zandgronden verrijkt met een
mengsel van mest uit de stal en plaggen uit de heidegebieden. Hierdoor verhoogde de akkerlaag
geleidelijk. De kans is klein om sporen aan te treffen uit de periode waarin het plaggendek zich
ontwikkelde, maar dergelijk plaggendek kan voor een goede bewaring zorgen voor onderliggende
archeologische sites. De bewaring van oudere sites is afhankelijk van de mate waarin de begraven
bodems opgenomen werden in de akkerlagen. Gezien de landschappelijke ligging, bodemkundige
situatie en vondsten in de buurt kunnen oudere periodes dan ook niet uitgesloten worden.
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Figuur 30: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode van de 18de tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om onbebouwd
gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen en –grachten
aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar oudere periodes
toe kon het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. De ligging
(overgang lager gelegen vallei en rug, nabij Barebeek), de aanwezigheid van een
plaggenbodem en omliggende vondsten zorgen ervoor dat het potentieel als hoog wordt
ingeschat. Er kunnen vondsten en sporen uit allerlei periodes verwacht worden.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Met uitzondering van de bestaande bebouwing en verharding lijkt het terrein vrij onverstoord
te zijn.
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-

Wat is de impact van de geplande werken?
Het bestaand gebouw (1875 m²) zal verbouwd worden, maar hierbij zullen geen wijzigingen
gebeuren aan de vloerplaat of fundering. De bestaande verharding zal grotendeels behouden
blijven. Het gaat hierbij om een oppervlakte van 1541 m² die behouden blijft.
Ten oosten van het bestaande gebouw zal een uitbreiding komen van 490 m². Deze zal
gefundeerd worden op funderingssokkels die ter hoogte van de contouren worden geplaatst
om de 6 of 12 m. De vloerplaat zal voor een verstoring van ca. 50-60 cm diep zorgen.
Ten westen zal een deel van de bestaande verharding vernieuwd worden en zal nieuwe
verharding aangelegd worden. Het gaat hierbij om een oppervlakte van 1150 m². De
verharding zal bestaan uit waterdoorlatende klinkers, de parkeerplaatsen zelf uit grasdallen.
Onder de nieuwe verharding of onder de groenaanleg zal ook nog een infiltratievoorziening
(40 m²) en regenwaterputten worden voorzien. Hiervoor zal men ca. 1,5 m diep gaan.
In de groenzone zullen 5 eiken gerooid worden waarna nieuwe kleinere bomen aangeplant
zullen worden (esdoorn).

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn. Gezien
de gunstige ligging (overgang lager gelegen vallei en rug, nabij Barebeek), de aanwezigheid van een
plaggenbodem en de omliggende vondsten wordt het archeologisch potentieel als hoog ingeschat.
Bovendien zorgt het plaggendek ervoor dat het archeologisch niveau dieper zit waardoor deze minder
snel geraakt wordt.
De toekomstige werken zullen slechts op enkele plaatsen een ingreep in de bodem hebben. Het gaat
om volgende ingrepen:
- Oprichten nieuwbouw (490 m²): Er zal een algemene verstoring van 50-60 cm gebeuren met
lokaal nog enkele diepere verstoringen ter hoogte van de funderingssokkels.
- Infiltratiebekken (40 m²): Hier zal men ca. 1,5 m diep gaan.
- Nieuwe verharding (ca. 500m²): Waar de huidige verharding vernieuwd wordt, wordt
uitgegaan van een gelijkaardige verstoring als de bestaande. Ter hoogte van de nieuwe
verharding dient rekening gehouden te worden met een verstoring van 40 cm diepte.
- Rooien van 5 bomen en aanplanten van enkele nieuwe bomen.
In totaal gaat het om ca. 1000 m² waarbij eventueel aanwezige archeologische resten geraakt zullen
worden. De zones bevinden zich echter verspreid over het terrein. Hoewel het archeologisch
potentieel als hoog wordt ingeschat zullen de twee zones van telkens ca. 500 m² een versnipperd beeld
bieden. De beoogde kenniswinst wordt dan ook als te beperkt beschouwd. Gezien de beperkte ingreep
en versnippering wordt dan ook geen bijkomend onderzoek geadviseerd.
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2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor de
periode van de 18de tot heden als laag bestempeld moet worden. Het gaat om onbebouwd gebied
waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen en –grachten aangetroffen
maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Naar oudere periodes toe kon het
archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. De ligging (overgang lager gelegen
vallei en rug, nabij Barebeek), de aanwezigheid van een plaggenbodem en omliggende vondsten
zorgen ervoor dat het potentieel als hoog wordt ingeschat. Er kunnen vondsten en sporen uit allerlei
periodes verwacht worden.
De toekomstige werken zullen slechts op enkele plaatsen een ingreep in de bodem hebben. Het gaat
om volgende ingrepen:
- Oprichten nieuwbouw (490 m²): Er zal een algemene verstoring van 50-60 cm gebeuren met
lokaal nog enkele diepere verstoringen ter hoogte van de funderingssokkels.
- Infiltratiebekken (40 m²): Hier zal men ca. 1,5 m diep gaan.
- Nieuwe verharding (ca. 500m²): Waar de huidige verharding vernieuwd wordt, wordt
uitgegaan van een gelijkaardige verstoring als de bestaande. Ter hoogte van de nieuwe
verharding dient rekening gehouden te worden met een verstoring van 40 cm diepte.
- Rooien van 5 bomen en aanplanten van enkele nieuwe bomen.

Figuur 31: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)
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In totaal gaat het om ca. 1000 m² waarbij eventueel aanwezige archeologische resten geraakt zullen
worden. De zones bevinden zich echter verspreid over het terrein. Hoewel het archeologisch
potentieel als hoog wordt ingeschat zullen de twee zones van telkens ca. 500 m² een versnipperd beeld
bieden. De beoogde kenniswinst wordt dan ook als te beperkt beschouwd. Gezien de beperkte ingreep
en versnippering wordt dan ook geen bijkomend onderzoek geadviseerd.
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