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1

Inleiding

Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m²
of meer beslaat, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking
heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones
liggen, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,1 zoals bepaald in artikel
5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het onderzoeksgebied valt niet binnen een
beschermde archeologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt.2
Alle coördinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld.
De uitvoering van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem gaat steeds de uitvoering van
vooronderzoek met ingreep in de bodem vooraf. Het doel van een archeologisch vooronderzoek
wordt immers met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt.

1
2

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://geo.onroerenderfgoed.be
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2

Verslag resultaten bureauonderzoek

Het doel van de archeologische bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden
van de archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het
gebied te kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te
schatten en daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.

2.1 Administratieve gegevens
Projectcode: 2017H321
Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponiem): Vlaams-Brabant, Vilvoorde,
Koningslo, Streekbaan, Voor
Bounding box x/y Lambert 72 coördinaten:
- 150283, 178015
- 150384, 178027
- 150385, 177985
- 150300, 177949
Kadastraal plan:

Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (www.geopunt.be)

Kadastrale percelen: Vilvoorde, Afdeling 1, sectie A, nummers 125m (partim), 125n (partim)
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Oppervlakte onderzoeksgebied: ca. 4914 m²
Topografische kaart:

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be)

Begin- en einddatum uitvoering onderzoek: 13/09/2017 – 16/10/2017
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek, bronstijd,
Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, akkerland
Verstoorde zones: Er bevinden zich meerdere gebouwen en verhardingen ter hoogte van het
onderzoeksgebied (Figuur 3). Er kan verondersteld worden dat de realisatie ervan enige negatieve
impact heeft gehad op het archeologisch bodemarchief. Het CC is onderkelderd tot op een diepte
van ca. 2,5 m onder het maaiveld (Figuur 4 en Figuur 5). De precieze aard en de omvang van de
overige verstoringen is niet gekend.
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Figuur 3: Verstoringenkaart met aanduiding van de bestaande bebouwing (oranje) en verhardingen (blauw) binnen het
onderzoeksgebied (rood)

Figuur 4: Verstoringenkaart met aanduiding van de onderkelderde zone (groen)
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Figuur 5: Grondplan kelderverdieping CC
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Figuur 6: Bestaande toestand

Figuur 7: Bestaande toestand
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Figuur 8: Bestaande toestand

Figuur 9: bestaande toestand
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2.2 Archeologische voorkennis
Er is geen concrete archeologische voorkennis met betrekking tot het onderzoeksgebied.

2.3 Onderzoeksopdracht
2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden
Naar aanleiding van de geplande werken ter hoogte van het onderzoeksterrein werd een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij staat de vraag centraal wat de impact zal zijn van
de geplande werken op het archeologisch bodemarchief. Op basis daarvan wordt een afweging
gemaakt of verder archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem nodig is.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het terrein?
- Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
- Wat is de impact van de geplande werken?
Randvoorwaarden: er zijn geen randvoorwaarden van toepassing.
2.3.2 Beschrijving geplande werken
Op het terrein zal de bouw van een sport- en culturele infrastructuur gerealiseerd worden. Daarvoor
wordt de aanwezige bebouwing en de aanwezige verharding in het onderzoeksgebied
voorafgaandelijk gesloopt.
In het westen van het terrein wordt een nieuw gebouw opgetrokken (Figuur 10, Figuur 11, Figuur 12,
Figuur 13 en Figuur 14). Dit gebouw zal bestaan uit een gelijkvloers met sporthal en bijhorende
vertrekken (Figuur 15), een eerste verdieping met onder meer een foyer, vergaderzalen en een
cafetaria ( Figuur 16) en een ondergrondse verdieping met parking, kleedkamers, technische ruimtes
en een regenwaterput (Figuur 17). In het overige deel van het onderzoeksgebied wordt een nieuwe
groenzone voorzien (Figuur 10).
Het volledige gebouw zal voorzien worden van een ondergrondse verdieping, met een
verstoringsdiepte van ca. 3 m onder het maaiveld. In afwachting van de resultaten van de
sonderingen werd als funderingssysteem een algemene funderingsplaat vooropgesteld. Afhankelijk
van de sonderingen kunnen funderingspalen echter nog nodig blijken. In dat geval zal er sprake zijn
van een grotere verstoringsdiepte ter hoogte van het nieuwe gebouw. De bodemingrepen in het
kader van de omgevingsaanleg kennen een verstoringsdiepte van 50 à 80 cm onder het maaiveld.

Figuur 10: Ontwerpplan inplanting (BRUT + ABT)

Figuur 11: Ontwerp van de straatgevel (BRUT + ABT)

Figuur 12: Ontwerp van de oostgevel (BRUT + ABT)
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Figuur 13: Ontwerp van de zuidgevel (BRUT + ABT)

Figuur 14: Ontwerp van de noordgevel (BRUT + ABT)

Figuur 15: Ontwerpplan gelijkvloers (BRUT + ABT)
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Figuur 16: Ontwerpplan verdieping (BRUT + ABT)
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Figuur 17: Ontwerpplan ondergronds (BRUT + ABT)

2.3.3 Werkwijze
Het bureauonderzoek heeft betrekking op een zone die gekenmerkt wordt door een lage densiteit
aan bebouwing in het verleden. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke
opbouw en het landgebruik van het gebied.
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online opgezocht via www.dov.vlaanderen
en www.geopunt.be. De geomorfologische kaart en de bodemerosiekaart zijn niet beschikbaar voor
het onderzoeksgebied. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd geraadpleegd op
www.geopunt.be.
Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd om de
gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te kennen.
Met de Villaretkaart (1746-1748), de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778), de
Atlas der Buurtwegen (1841) en de Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Popp (1842-1879)
worden vier momentopnames bekeken, voorafgaand aan de stafkaarten. De informatie afkomstig uit
historisch kaartmateriaal kan een impact hebben op de inschatting van de kwaliteit van het
eventueel aanwezige oudere bodemarchief. Beschikbare stafkaarten en luchtfoto's van het
onderzoeksterrein werden geraadpleegd op www.geopunt.be en op www.cartesius.be. Ze worden
enkel weergegeven in voorliggende studie wanneer ze een relevante bijdrage kunnen leveren aan de
onderzoeksvragen met betrekking tot de landschapshistoriek, de gebruiksgeschiedenis van het
terrein of de evolutie van de historische bebouwing.
In het kader van de vraagstelling rond het archeologisch potentieel van het terrein werden de
Centrale Archeologische Inventaris en de landschapsatlas geraadpleegd. De Centrale Archeologische
Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het
onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen
over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen.

2.4 Assessmentrapport
2.4.1 Landschappelijke ligging van het onderzochte gebied
Het onderzoeksgebied is gelegen ten noordwesten van het historische centrum van Koningslo, tussen
de Streekbaan in het westen, de Vinkenlaan in het noorden, de Warandelaan in het (zuid)oosten en
de Mezenlaan in het zuiden (Figuur 18). Volgens het gewestplan is het terrein gelegen in
woongebieden. Hydrografisch behoort het tot het Dijlebekken. Ten noordwesten stroomt de
Bergmansbeek. De Landbeek en de Maalbeek situeren zich verder ten noordwesten en ten noorden
van het terrein. Ten oosten stromen ook nog de Zenne en de Woluwe (Figuur 20), opnieuw al op vrij
grote afstand van het onderzoeksgebied.
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Figuur 18: Luchtfoto van 2016 met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.geopunt.be/kaart)

Figuur 19: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM 1m, met aanduiding van het onderzoeksgebied
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Figuur 20: Hydrografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied en Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM
1m (https://www.geopunt.be/kaart)

Figuur 21: Hoogteverloop van noordoost naar zuidwest (www.geopunt.be/kaart)

Geomorfologisch is Vilvoorde gelegen aan het einde van de Zennevallei, tussen twee heuvelruggen
en het begin van een vlak landschap.3 In de streek evolueert de topografie van een vlak reliëf in het
noorden naar een sterk golvend tot heuvelachtig landschap in het zuiden.4 Het onderzoeksgebied is
te situeren op de noordelijke flank van een zuidwest-noordoost georiënteerde heuvelrug, op een
hoogte van 48,5 tot 49,5 m TAW (Figuur 21).

3

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Vilvoorde [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121868
(geraadpleegd op 15 september 2017)
4
Bogemans 1996, 3-4
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Figuur 22: Tertiaire geologische ondergrond met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

De tertiaire ondergrond (Figuur 22) bestaat uit de Formatie van Lede. Deze bestaat uit lichtgrijs fijn
zand, dat kalkhoudend, fossielhoudend (Nummulites variolarius) en soms glauconiethoudend is en
soms kalksteenbanken en basisgrind bevat. Ten zuiden en ten oosten behoort de ondergrond tot de
Formatie van Maldegem. Deze wordt gekenmerkt door een grijze afwisseling van fijn zand en klei, die
glauconiethoudend en glimmerhoudend is en onderaan zandhoudende en sterk glauconiethoudende
klei bevat. Ten noordwesten van het terrein behoort de tertiaire ondergrond tot het Lid van
Merelbeke, dat uit blauwgrijze tot donkergrijze klei bestaat met dunne zandlensjes, organisch
materiaal en pyrietachtige concreties.5
De quartairgeologische kaart (Figuur 23) geeft aan dat in het onderzoeksgebied eolische afzettingen
van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk Vroeg-Holoceen voorkomen, en/of
hellingafzettingen van het Quartair. Gearceerd op de kaart zijn oudere fluviatiele afzettingen van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en jongere fluviatiele afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) aangegeven.6 Ze zijn te situeren ter hoogte van de reeds hoger in
de tekst vermelde waterlopen.

5
6

www.geopunt.be/kaart
www.geopunt.be/kaart
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Figuur 23: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 24: Legende bij de quartairgeologische kaart (www.geopunt.be)

De bodemkaart (Figuur 25) toont het onderzoeksgebied binnen een bebouwde zone (OB). In de
omgeving wordt op basis van de bodemkaart een droge leembodem met textuur B horizont en een A
horizont van minder dan 40 cm (Aba1) en een droge leembodem zonder profiel maar met een
textuur B horizont op een diepte tot 125 cm (Abp1, Abp(c)) verwacht, net als een matig droge (Acp1),
matig natte (Adp0), natte (Aep, Ahp) en zeer natte (Afp) leembodem zonder profiel. Ook zijn er nog
opgehoogde gronden (ON) en sterk vergraven gronden (OT) op de kaart weergegeven in de
omgeving.
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Figuur 25: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 26: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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In het onderzoeksgebied is op de bodemgebruikskaart voornamelijk bebouwing te bemerken. Voor
het overige wordt het onderzoeksgebied volgens de bodemgebruikskaart ingenomen door gras,
struiken, bomen en verharding (
Figuur 26). Dit komt overeen met het beeld dat we zien op een recente luchtfoto (Figuur 18).
2.4.2 Historische beschrijving van het onderzochte gebied
Koningslo bestond lange tijd uit moeras en bossen en was sinds de 10de eeuw in handen van
kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. In de 12de eeuw werd het gebied agrarisch. De
hoeve “'t Voer", die in het bezit was van het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis, nam een belangrijke plaats
in. Vanaf het begin van de 14de eeuw vormde de hoeve de versterkte verblijfplaats van de Heren van
Coninxloo. Koningslo bestond uit een uitgestrekt landbouwgebied buiten de middeleeuwse stadskern
van Vilvoorde, met slechts een klein aantal huizen en verspreide hoeves. Dit bleef zo tot in de 20ste
eeuw. Vanaf de 16de eeuw bezat Koningslo, als buitenwijk van Vilvoorde, een eigen kapel, gewijd aan
Sint-Laurentius. Deze verdween tijdens de Franse Revolutie. Vandaag de dag is de deelgemeente in
drie parochies ingedeeld: de parochie van Koningslo, ’t Voor (waar het onderzoeksgebied gesitueerd
is) en Mutsaard. ’t Voor vormt tegenwoordig een woonwijk met een planmatige aanleg en radiaal
stratenpatroon rond een centraal rondpunt. Dit is het resultaat van een grootschalige
huisvestingspolitiek tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog.7

Figuur 27: Villaretkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Op de Villaretkaart, genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse hof en één van de
makers (1745-1748), bevindt het onderzoeksgebied zich ten noordwesten van het gehucht Koningslo
7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Koningslo [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121530
(geraadpleegd op 15 september 2017)
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(Figuur 27). De kaart geeft geen informatie over het gebruik van het terrein. Wel situeert de kaart
een waterloop even ten westen van het onderzoeksgebied, die niet op de hydrografische kaart
aangegeven is.
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt op initiatief van graaf de Ferraris
(1771-1778) is te zien dat het onderzoeksgebied in gebruik is als akkerland (Figuur 28). De bebouwing
in Koningslo was nog van beperkte omvang en situeerde zich op enige afstand van het terrein. Het
centrum van Strombeek ten westen vormde een grotere woonkern.

Figuur 28: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Op de Atlas der Buurtwegen (1841) loopt er een weg door het onderzoeksgebied (Figuur 29). Vermits
dit op andere kaarten, waaronder de Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Popp (1842-1879)
uit dezelfde periode (Figuur 30), niet het geval is, moet het terrein waarschijnlijk iets oostelijker,
langs de weg, gesitueerd worden. Het onderzoeksgebied was nog steeds onbebouwd en
vermoedelijk nog in gebruik als akkerland.
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Figuur 29: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 30: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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Figuur 31: Topografische kaart uit 1924 – 1933 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.cartesius.be)

Figuur 32: Topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw met aanduiding van het
onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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Figuur 33: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 34: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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Een topografische kaart uit 1924–1933 toont nog de situatie van voor de woninguitbreiding in
Koningslo (Figuur 31). Een topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw (1950-1970) geeft de situatie weer na de planmatige aanleg van de wijk ’t Voor
(Figuur 32). De Streekbaan is een van de straten die straalsgewijs vanuit het centrale rondpunt
vertrekken. De enorme uitbreiding van de bebouwing heeft ook betrekking op het
onderzoeksgebied. Op het terrein zijn de gebouwen van een school te zien. Vandaag de dag is de
Stedelijke basisschool De Puzzel er nog steeds gevestigd. Luchtfoto’s uit 1971 (Figuur 33) en 19791990 (Figuur 34) tonen een gelijkaardige situatie. De bebouwing binnen het onderzoeksgebied is wel
veranderd op de luchtfoto’s, ten opzichte van de bebouwing te zien op de topografische kaart van
het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw.
2.4.3 Het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt een aantal locaties in de omgeving van het
onderzoeksgebied waar archeologische resten gekend zijn (Figuur 35). De in de nabijheid gelegen
archeologische waarden en de locaties met een gelijkaardige landschappelijke ligging worden
besproken. Ze zijn het relevantste om het archeologisch potentieel van het terrein in te schatten.

Figuur 35: Overzichtskaart Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het onderzoeksgebied
(https://geo.onroerenderfgoed.be/), weergegeven op het DHM
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Tot de meest nabijgelegen vondsten behoren sporen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het
laatmiddeleeuwse Hof te Hellebeek (CAI ID 10080) werd door middel van kaartstudie ten
noordnoordwesten van het onderzoeksgebied gelokaliseerd. In de Steenstraat (CAI ID 2722)
situeerde zich een versterkt kasteel uit de nieuwe tijd. 8 Op vondstlocatie CAI ID 3210 werden bij
toevallige ontdekkingen sporen van een weg van onbepaalde datum gevonden. Het gaat om een laag
keien met op verschillend plekken dwars daarop eikenhouten balken met een ingekapt gat. Tevens
werd er een hoefijzer en een ijzeren greep aangetroffen.9
In de ruimere omgeving kwamen ook oudere resten aan het licht. Ze situeren zich rond CAI ID 2160
en werden door middel van luchtfotografie vastgesteld. Op locatie CAI ID 2160 werd een grote
circulaire structuur van een grafheuvel uit de bronstijd waargenomen. Binnen de grafheuvel werd
een min of meer ronde kuil ontdekt (CAI ID 2161 [op kaart bij CAI ID 2160]). Wat verderop situeert
zich een ongedateerde gracht (CAI ID 2162 [juist ten noordoosten van CAI ID 2160]). Een andere
grafheuvel uit de bronstijd is ter hoogte van CAI ID 353 (juist ten zuidoosten van CAI ID 2160)
waargenomen.10
Verder zijn er in omgeving sporen uit de Romeinse tijd gevonden. Zo is er een toevalsvondst van
tegulae- en imbrexfragmenten, mogelijk van een kelder, en een stuk maalsteen ter hoogte van CAI ID
3089. Op locatie CAI ID 3090 werden Romeinse dakpannen en aardewerk gevonden. Bij het afbreken
van de Oude Sint-Amandskerk (CAI ID 3094) werden in de funderingen onder het koor ook Romeinse
tegulaefragmenten ontdekt. De kerk zelf dateert uit de volle middeleeuwen. Volgens de traditie zou
de eerste bidplaats in de 7de eeuw door de Heilige Amandus gesticht zijn op de grondvesten van een
Romeins gebouw. In de 10de of 11de eeuw werd het kerkje omgevormd tot eigenkerk van de
plaatselijke heren. Rond 1250 zou een Romaans kerkje gebouwd zijn, dat door de eeuwen heen
verschillende keren verbouwd werd. Ter hoogte van de vondstlocatie werd ook een vlakgraf uit de
volle middeleeuwen gevonden.11
Een andere kerk uit de volle middeleeuwen is de Parochiekerk Sint-Martinus in Meise (CAI ID 2673).
Bij een opgraving werden verschillende bouwfases van de westelijke torenmuur vastgesteld.
Mogelijk was een eerste toren al aanwezig in de 12de eeuw. Ook werd er een muur van een ouder
kerkvolume aangetroffen. Er wordt vermoed dat er vroeger een zaalkerk stond. Daarnaast werden er
32 skeletresten gevonden ter hoogte van het kerkhof en de grafcrypte van de familie Roose - de
Beauffort, de heren van het kasteel van Bochout.12
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Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 10080, Hof te Hellebeek (geraadpleegd op 15 september 2017);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 2722, Steenstraat (geraadpleegd op 15 september 2017)
9
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 3210, Tange (geraadpleegd op 15 september 2017)
10
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 2160, Leva164 (geraadpleegd op 15 september 2017); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 2161, Leva166 (geraadpleegd op 15 september 2017); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 2162, Leva167 (geraadpleegd op 15 september 2017); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 353, Potaardeveld (geraadpleegd op 15 september 2017)
11
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 3089, 6.19 – Potaardeveld (geraadpleegd op 15 september 2017);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 3090, 6.18 - Roet Reik (geraadpleegd op 15 september 2017);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 3094, 6.17 - Oude Sint-Amandskerk (geraadpleegd op 15 september
2017)
12
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 2673, Parochiekerk Sint-Martinus (geraadpleegd op 15 september
2017)
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Uit de late middeleeuwen zijn in de omgeving twee hoeves bekend: het Hof te Weerde (CAI ID
10098) en het Hof te Bever (CAI ID 3095). Het Kasteel van Strombeek (CAI ID 3091) dateert uit de
nieuwe tijd. De waterburcht werd in de 17de eeuw gebouwd. 13
Andere gekende archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich al
op vrij grote afstand ten opzichte van het onderzoeksgebied of kennen een verschillende
landschappelijke ligging. Ze zijn weinig relevant om het archeologisch potentieel van het terrein in te
schatten. Daarom worden ze hier niet nader toegelicht.
2.4.4 Interpretatie van het onderzochte gebied en synthese
Na uitvoering van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen die vooropgesteld werden,
beantwoord worden.
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
terrein? Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
Landschappelijk is het onderzoeksgebied te situeren op een heuvelrug, op enige afstand van een
waterloop, de Bergmansbeek. Historische kaarten geven wel de aanwezigheid van een waterloop op
kortere afstand ten westen van het onderzoeksgebied weer. Daardoor kunnen we spreken van een
gunstige landschappelijke ligging op een hooggelegen terrein, in de nabijheid van een waterloop.
Gekende archeologische waarden geven voornamelijk vondsten uit de middeleeuwen en de nieuwe
tijd aan in de nabije omgeving. In de ruimere omgeving blijken ook archeologische resten uit de
metaaltijden en uit de Romeinse tijd vertegenwoordigd. Het gaat zowel om sporen van bewoning als
van begraving.
Het onderzoeksgebied blijkt op basis van historische kaarten minstens vanaf de 18de eeuw lang
onbebouwd gebleven. In de 20ste eeuw verschijnen schoolgebouwen op het terrein. Op basis van
luchtfoto’s blijken de schoolgebouwen enkele wijzigingen ondergaan te hebben. Vandaag de dag is
een groot deel van het onderzoeksgebied bebouwd of verhard en zelfs deels onderkelderd. Gezien
de hoge graad van bebouwing en verharding op het terrein en de wijzigingen in de bebouwing
gedurende de 20ste eeuw en in het verleden, is enige aantasting van het bodemarchief te
verwachten.
Wat is de impact van de geplande werken?
Binnen het volledige onderzoeksgebied worden werken gepland. In het westen van het terrein wordt
de oprichting van een gebouw voorzien. Het gebouw kent over de volledige oppervlakte van het
nieuwe gebouw een ondergrondse verdieping met een verstoringsdiepte van ca. 3 m. Binnen de rest
van het onderzoeksgebied wordt omgevingsaanleg voorzien, met een verstoringsdiepte tot 80 cm.
Ook dient in acht genomen te worden dat de geplande werken compactie van de bodem zullen
veroorzaken buiten de zones waar de eigenlijke werken voorzien worden. Dit doet besluiten dat
binnen het volledige onderzoeksgebied het bodemarchief bedreigd is.
2.4.5 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Het onderzoeksgebied kent een gunstige landschappelijke ligging. Omwille daarvan is de
aanwezigheid van relevante archeologische waarden niet uit te sluiten. Er zijn aan de andere kant
echter evenmin concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van een waardevolle archeologische
vindplaats. Gekende archeologische waarden bevinden zich al op enige afstand van het
onderzoeksgebied. Op basis van de gebruiksevolutie van het terrein blijkt het lang onbebouwd
13

Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 10098, Hof te Weerde (geraadpleegd op 15 september 2017);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 3095, Hof te Bever (geraadpleegd op 15 september 2017); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 3091, Kasteel van Strombeek (geraadpleegd op 15 september 2017)
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geweest, tot het in de 20ste eeuw bebouwd wordt. Op basis van luchtfoto’s blijkt de aanwezige
bebouwing enige veranderingen gekend te hebben doorheen de tijd. De hoge graad van bebouwing
en verharding op het terrein, het feit dat één van de gebouwen onderkelderd is en de wijzigingen in
de bebouwing doorheen de tijd zijn allemaal sterke aanwijzingen voor een zekere aantasting van het
bodemarchief. Al deze elementen samen doen ons besluiten dat het archeologisch potentieel van
het terrein eerder laag is. Het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend
archeologisch vooronderzoek wordt eveneens laag ingeschat. Omwille daarvan worden geen
bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht.
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3

Samenvatting

Het onderzoeksgebied kent een gunstige landschappelijke ligging. Omwille daarvan is de
aanwezigheid van relevante archeologische waarden niet uit te sluiten. Er zijn aan de andere kant
echter evenmin concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van een waardevolle archeologische
vindplaats. Gekende archeologische waarden bevinden zich al op enige afstand van het
onderzoeksgebied. Op basis van de gebruiksevolutie van het terrein blijkt het lang onbebouwd
geweest, tot het in de 20ste eeuw bebouwd wordt. Op basis van luchtfoto’s blijkt de aanwezige
bebouwing enige veranderingen gekend te hebben doorheen de tijd. De hoge graad van bebouwing
en verharding op het terrein, het feit dat één van de gebouwen onderkelderd is en de wijzigingen in
de bebouwing doorheen de tijd zijn allemaal sterke aanwijzingen voor een zekere aantasting van het
bodemarchief. Al deze elementen samen doen ons besluiten dat het archeologisch potentieel van
het terrein eerder laag is. Het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend
archeologisch vooronderzoek wordt eveneens laag ingeschat. Omwille daarvan worden geen
bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht.
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5

Bijlagen

5.1 Archeologische periodes

5.2 Plannenlijst
Plannenlijst bureauonderzoek: projectcode 2017H321
Plannummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Type
Kadasterplan
Topografische kaart
Verstoringenkaart
Verstoringenkaart
Grondplan
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Bouwplan
Hoogtemodel

19
20
21
22

Hydrografische
kaart
Doorsnede
Tertiaire
geologische kaart
Quartairgeologische
kaart
Bodemkaart
Bodemgebruikskaart
Historische kaart
Historische kaart

23
24

Historische kaart
Historische kaart

25
26

Topografische kaart
Topografische kaart

27

CAI-kaart

16
17
18

Aanmaakschaal
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

Aanmaakwijze
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

13/10/2017
13/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
13/10/2017

1:1

Digitaal

13/10/2017

Terreinverloop
Locatie onderzoeksgebied

1:1
1:1

Digitaal
Digitaal

16/10/2017
13/10/2017

Locatie onderzoeksgebied

1:1

Digitaal

13/10/2017

Locatie onderzoeksgebied
Locatie onderzoeksgebied
Villaretkaart
Kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden
Atlas der Buurtwegen
Atlas cadastral parcellaire de la
Belgique
1924 – 1933
Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw
CAI vondstlocaties

1:1
1:1
1:1
1:1

Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017

1:1
1:1

Digitaal
Digitaal

13/10/2017
13/10/2017

1:1
1:1

Digitaal
Digitaal

16/10/2017
13/10/2017

1:1

Digitaal

16/10/2017

Onderwerp
Locatie onderzoeksgebied
Locatie onderzoeksgebied
Bebouwing en verhardingen
Onderkelderde zone
Kelderverdieping CC
Inplanting
Ontwerp van de straatgevel
Ontwerp van de oostgevel
Ontwerp van de zuidgevel
Ontwerp van de noordgevel
Ontwerpplan gelijkvloers
Ontwerpplan verdieping
Ontwerpplan ondergronds
Digitaal hoogtemodel terrein en
omgeving
Locatie onderzoeksgebied

Datum
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5.3 Fotolijst
Fotolijst bureauonderzoek: projectcode 2017H321
ID
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Type
Overzichtsfoto
Overzichtsfoto
Overzichtsfoto
Overzichtsfoto
Luchtfoto
Luchtfoto
Luchtfoto

Onderwerp
Bestaande toestand
Bestaande toestand
Bestaande toestand
Bestaande toestand
Toestand terrein 2016
Toestand terrein 1971
Toestand terrein 1979-1990

Vervaardiging
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

Datum
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017

