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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: 2017K126
Locatie: Vlaams-Brabant, Lubbeek, Gellenberg
Bounding box: punt 1 (NW) – X 183050,861
Punt 2 (ZO) – X 183130,269

Y 174947,292
Y 174869,700

Kadaster: Lubbeek, afdeling 1, Lubbeek, sectie H, percelen 123w (partim), 124a² (partim)
Oppervlakte projectgebied: ca. 2840 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: /

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
De huidige bouwaanvraag kadert binnen een groter masterplan waarbij een nieuw politiekantoor met
omgevingsaanleg zal opgericht worden. De omgevingsaanleg zal in een volgende fase uitgevoerd
worden. Huidige aanvraag omvat de afbraak van het bestaande politiekantoor, het bouwrijp maken
van de zone waar het nieuwe kantoor zal komen (verwijderen aanwezige bomen en verharding) en de
bouw van het politiekantoor zelf. Het bestaande politiekantoor is niet onderkelderd maar is deels
ingegraven.

Figuur 4: Zicht op bestaand politiekantoor.
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Het nieuwe politiekantoor (ca. 777 m²) zal volledig onderkelderd worden. Deze kelder is langer dan
het gebouw (6,08m dichter naar de straat toe), maar smaller (2m). De kelder is in totaal ca. 796 m² en
zal op 4,60m onder de afgewerkte vloerpas aangezet worden. Deze nulpas ligt hoger dan het huidige
maaiveld. In principe zal deze kelder tussen ca. 1,50m en 2,90m diep uitgegraven worden (incl.
vloerplaat kelder) ten opzichte van het huidige maaiveld. Ten noorden wordt de toegangsweg voorzien
(4m breed, over de hele lengte van het gebouw) naar de ondergrondse parking. Naast deze
toegangsweg liggen nog enkele opslaglokalen die verwerkt worden in het landschap (3m breed, zelfde
diepte als kelder). Ten zuiden wordt het toegangspad naar de ingang en twee invalide parkingplaatsen
voorzien. Ter hoogte van het huidig politiekantoor wordt een parkzone voorzien.
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Figuur 5: Masterplan. (ORG Architecten en Stadsontwerpers 2017)

5

Figuur 6: Plan bestaande toestand. (ORG Architecten en Stadsontwerpers 2017)
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Figuur 7: Plan nieuwe toestand. (ORG Architecten en Stadsontwerpers 2017)
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Figuur 8: Plan kelder. (ORG Architecten en Stadsontwerpers 2017)
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Figuur 9: Terreinprofiel. (ORG Architecten en Stadsontwerpers 2017)
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Figuur 10: Dwarssnede. (ORG Architecten en Stadsontwerpers 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 tot matige 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. 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 het noorden van Lubbeek. Momenteel bestaat ze uit het huidige
politiekantoor en parking. Het projectgebied grenst in het westen aan de Gellenberg. Ten zuiden loopt
de Dolaagloop, Herendaalbeek en Rozemarijnbeek ten westen de Bergenhofloop en Gellenbergbeek,
ten oosten de Winge.

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

Op basis van de profielen kan men vaststellen dat het terrein in zuidoostelijke richting daalt. Het
hoogste punt bevindt zich in het noordwesten op 62m TAW, het laagste punt op 60,1 m TAW in het
zuidoosten. Het noordoost-zuidwestprofiel toont een variatie tussen 61,3m en 62,1m TAW.

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

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 60m
TAW bevindt. Het projectgebied ligt op de overgang van de vallei van de Winge in het oosten naar de
hoger gelegen ruggen ten westen.

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

Een meer gedetailleerde weergave geeft een goed beeld van de reliëfverschillen op het terrein. Vooral
de daling in zuidoostelijke richting valt op.

13

Figuur 15: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de zandleemstreek gelegen. Het volledige projectgebied valt onder bodemtype
OB, bebouwde zone. In de omgeving bevinden zich bodemtypes Lba0 (droge zandleembodem met
textuur B horizont), Lca0 (matig droge zandleembodem met textuur B horizont), Lbp(c) (droge
zandleembodem zonder profiel), Ldp(c) (matig natte zandleembodem zonder profiel).

Figuur 16: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

14

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het grootste deel van het projectgebied de Formatie
van Bilzen. Deze bestaat uit twee zandige eenheden gescheiden door een kleiige eenheid. De
noordwestelijke zone omvat de Formatie van Boom. Deze bestaat uit blauwgrijze tot bruinzwarte klei,
is zandhoudend, afgewisseld met dunne lagen silt, bevat septaria-horizonten.

Figuur 17: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 1 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 18: Uitleg type 1 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 19: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 20: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing.

Figuur 21: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 is het terrein onbebouwd. Op basis van de reliëflijnen is duidelijk
dat het projectgebied op een helling ligt. De Gellenberg bestond reeds. De vallei van de Winge is
duidelijk te onderscheiden.

Figuur 22: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont landbouwgrond. Het projectgebied moet vermoedelijk iets meer naar het oosten
gesitueerd worden.

Figuur 23: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

18

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is te zien dat er twee gebouwen werden opgericht aan de
straatzijde.

Figuur 24: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) lijkt een L-vormig gebouw weer te geven zoals op de Atlas
der Buurtwegen. Het gebouwtje meer naar het zuiden lijkt verdwenen. De reliëflijnen tonen duidelijk
dat het gebied op een helling gelegen is.

Figuur 25: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de Poppkaart (1842-1879) wijzigde het gebouwenbestand duidelijk. In het noorden werden vier
woningen opgericht met ten zuidoosten hiervan een klein gebouwtje.

Figuur 26: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de topografische kaart uit 1864 lijkt opnieuw een andere toestand weergegeven te worden met
drie gebouwen binnen het projectgebied.

Figuur 27: Topografische kaart uit 1864 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)
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In 1905 bouwde Antoine Joseph Frédéric Heps een grote villa in het “Kerkveld” langs de Gellenberg.
Het ging om een domein van ca. 3 hectare, dat naast een ‘kasteel’ ook een koetshuis en stallingen
omvatte. Het eclectisch kasteeltje werd opgetrokken uit baksteen met kleurrijke verwerking van
andere materialen. De tuin vormde een besloten ruimte met het kasteel als centraal element en werd
ontsloten door een grote, perifere ellips die een kleine cirkel omsloot. Aan de straatkant werd het
domein afgesloten door een bakstenen muur. Hoge Italiaanse populieren vormden de randbeplanting
van het domein. De ruimte binnen de grote ellips was grotendeels open, gestoffeerd met enkele
bomen, solitaire of in groepjes6. Het projectgebied bevond zich binnen dit domein en de vroegere
bebouwing maakte dan ook plaats voor een parkzone.

Figuur 28: Zicht op het kasteel. De naam Frederikx hof verwijst vermoedelijk naar één van de voornamen van de
bouwheer. (Delcampe 2017)

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017.
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Figuur 29: Topografische kaart uit 1930 met aanduiding plangebied. (Cartesius s.d.)

In 1950 werd het kasteel aan de gemeente verkocht en als gemeentehuis in gebruik genomen. In het
begin van de jaren ’70 werd ze afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gemeentehuis en een
gemeenteschool. Het grootste deel van de tuin werd toen aangelegd als parkeerterrein. Twee bomen
overleefden het, namelijk een hangende zilverlinde en een treurbeuk7. De luchtfoto uit 1971 geeft
reeds deels dit beeld weer. Ter hoogte van het projectgebied werd het politiekantoor opgericht. De
parking was nog niet aangelegd. De twee bomen kunnen duidelijk herkend worden.

Figuur 30: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017.
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De luchtfoto uit 1979-1990 toont de nieuwe toestand met parking.

Figuur 31: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding plangebied. (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 3362: Hier werd bouwmateriaal uit de Romeinse periode gevonden.
Locatie 163615: Het ontstaan van het domein Gellenberg grijpt terug tot “ ’t hoff ten Berghe”,
een leen van de hertog van Brabant dat in de 14de-15de eeuw in het bezit was van de adellijke
familie Hofstat.
Locatie 3372: Hier is een antropogeen reliëfverschil met grachtsporen, zichtbaar langs de
noord- en zuidoostelijke kant van de heuvel. Het is niet helemaal duidelijk of het hier gaat om
een tumulus of een motte. Bij een opgraving werden houtskool, aardewerk uit de late
middeleeuwen en dierenbeenderen aangetroffen. De heuvel werd deels geëffend in 1883. Er
werden vermoedelijk ook sporen van een houten windmolen aangesneden.
Locatie 1112: Tijdens een opgraving werd een gebouwplattegrond uit de Romeinse periode
aangetroffen.
Locatie 162885: Op de Ferrariskaart staan twee grafheuvels aangeduid.
Locatie 3364: De Sint-Martinuskerk gaat terug tot de late middeleeuwen.
In 2012 werd ten oosten van het projectgebied een vooronderzoek met ingreep in de bodem
uitgevoerd. Het terrein was langs het bestaande gebouw op veel plaatsen tot 1,5m diep
verstoord. In werkput 2 en 4 was de bodem wel nog goed bewaard maar werden geen sporen
aangetroffen. Het terrein werd na dit onderzoek dan ook vrijgegeven8.

Figuur 32: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

8

M. Smeets & W. Yperman 2012.
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2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied in de 18de eeuw uit
landbouwgrond bestond en vanaf de 19de eeuw deels bebouwd werd. Het projectgebied is gelegen op
de helling van een rug, op de overgang van de vallei van de Winge en hoger gelegen ruggen ten westen.
Dergelijke ligging is gunstig voor menselijke bewoning. In de omgeving staan enkele archeologische
vondstlocaties aangeduid. Deze bevinden zich vooral op de uitlopers van de hoger gelegen ruggen. In
de omgeving werden reeds vondsten aangetroffen uit de Romeinse periode en de middeleeuwen.
Vondsten en sporen uit oudere periodes kunnen dan ook verwacht worden.

Figuur 33: 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 vanaf de 18de eeuw als laag kan worden ingeschat. Aanvankelijk ging het 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 landschappelijke ligging en bodemkundige situatie zorgen ervoor dat het archeologisch
potentieel als middelmatig tot hoog wordt ingeschat. Uit het reeds uitgevoerde archeologisch
vooronderzoek ten oosten van het projectgebied bleek dat een deel van het terrein sterk
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verstoord was en dat waar de bodem wel goed bewaard bleef, geen archeologische sporen
aanwezig waren. Op basis van deze resultaten wordt het archeologisch potentieel voor het
projectgebied, ondanks de vrij gunstige ligging, dan ook eerder als laag beschouwd.
-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
De huidige bebouwing en verharding hebben de ondergrond vermoedelijk reeds deels
verstoord. Uit het reeds uitgevoerde vooronderzoek ten oosten van het projectgebied bleek
dat de zone rondom het gebouw sterk verstoord was. Ook hier mag men een verstoring
verwachten rondom het politiekantoor. Een deel van het terrein dat reeds onderzocht werd
vertoonde een goed bewaarde bodemopbouw. Hier werden echter geen archeologische
sporen aangetroffen.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat de noordelijke zone verschillende fases van bebouwing
heeft gekend. Het telkens bouwen en afbreken van deze gebouwen heeft de ondergrond
minstens beperkt verstoord.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
De huidige bouwaanvraag kadert binnen een groter masterplan waarbij een nieuw
politiekantoor met omgevingsaanleg zal opgericht worden. De omgevingsaanleg zal in een
volgende fase uitgevoerd worden. Huidige aanvraag omvat de afbraak van het bestaande
politiekantoor, het bouwrijp maken van de zone waar het nieuwe kantoor zal komen
(verwijderen aanwezige bomen en verharding) en de bouw van het politiekantoor zelf. Het
bestaande politiekantoor is niet onderkelderd maar is deels ingegraven.
Het nieuwe politiekantoor (ca. 777 m²) zal volledig onderkelderd worden. Deze kelder is langer
dan het gebouw (6,08m dichter naar de straat toe), maar smaller (2m). De kelder is in totaal
ca. 796 m² en zal op 4,60m onder de afgewerkte vloerpas aangezet worden. Deze nulpas ligt
hoger dan het huidige maaiveld. In principe zal deze kelder tussen ca. 1,50m en 2,90m diep
uitgegraven worden (incl. vloerplaat kelder) ten opzichte van het huidige maaiveld. Ten
noorden wordt de toegangsweg voorzien (4m breed, over de hele lengte van het gebouw) naar
de ondergrondse parking. Naast deze toegangsweg liggen nog enkele opslaglokalen die
verwerkt worden in het landschap (3m breed, zelfde diepte als kelder). Ten zuiden wordt het
toegangspad naar de ingang en twee invalide parkingplaatsen voorzien. Ter hoogte van het
huidig politiekantoor wordt een parkzone voorzien.

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 ligging en bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog
ingeschat. Op basis van van deze resultaten van het naastliggend archeologisch vooronderzoek wordt
het archeologisch potentieel voor het projectgebied, ondanks de vrij gunstige ligging, dan ook eerder
als laag beschouwd.
De toekomstige werken zullen eventueel aanwezige archeologische resten verstoren. Het gaat om een
oppervlakte van ca. 2840 m². Hierbij kan er vanuit gegaan worden dat ca. 350 m² verstoord is ter
hoogte van het politiekantoor. Bijkomend kan men vermoeden dat de vroegere bebouwde zones ook
de ondergrond verstoord hebben. Het gaat hierbij om een oppervlakte van ca. 1000-1500 m². Dit
betekent dat een zone van ca. 1000-1500 m² wordt gezien als vermoedelijk niet verstoord. Deze
oppervlakte is vrij beperkt en zal gezien het archeologisch potentieel ook eerder voor een beperkte
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kenniswinst zorgen. Zelfs als men deze oppervlakte bekijkt in het volledige masterplan gaat het om
een beperkte oppervlakte. Bovendien zal men bij de omgevingsaanleg vooral rond de gebouwen
werken en werd een deel reeds onderzocht waardoor de zones van het masterplan beperkt en
versnipperd zullen zijn.
Gezien het archeologisch potentieel, de beperkte oppervlakte en de beperkte kenniswinst is
bijkomend onderzoek niet noodzakelijk.

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 men vaststellen dat het projectgebied in de 18de eeuw uit
landbouwgrond bestond en vanaf de 19de eeuw deels bebouwd werd. Het projectgebied is gelegen op
de helling van een rug, op de overgang van de vallei van de Winge en hoger gelegen ruggen ten westen.
Dergelijke ligging is gunstig voor menselijke bewoning. In de omgeving staan enkele archeologische
vondstlocaties aangeduid. Deze bevinden zich vooral op de uitlopers van de hoger gelegen ruggen. In
de omgeving werden reeds vondsten aangetroffen uit de Romeinse periode en de middeleeuwen.
Vondsten en sporen uit oudere periodes kunnen dan ook verwacht worden.
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 ligging en bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog
ingeschat. Op basis van van deze resultaten van het naastliggend archeologisch vooronderzoek wordt
het archeologisch potentieel voor het projectgebied, ondanks de vrij gunstige ligging, dan ook eerder
als laag beschouwd.
De toekomstige werken zullen eventueel aanwezige archeologische resten verstoren. Het gaat om een
oppervlakte van ca. 2840 m². Hierbij kan er vanuit gegaan worden dat ca. 350 m² verstoord is ter
hoogte van het politiekantoor. Bijkomend kan men vermoeden dat de vroegere bebouwde zones ook
de ondergrond verstoord hebben. Het gaat hierbij om een oppervlakte van ca. 1000-1500 m². Dit
betekent dat een zone van ca. 1000-1500 m² wordt gezien als vermoedelijk niet verstoord. Deze
oppervlakte is vrij beperkt en zal gezien het archeologisch potentieel ook eerder voor een beperkte
kenniswinst zorgen. Zelfs als men deze oppervlakte bekijkt in het volledige masterplan gaat het om
een beperkte oppervlakte. Bovendien zal men bij de omgevingsaanleg vooral rond de gebouwen
werken en werd een deel reeds onderzocht waardoor de zones van het masterplan beperkt en
versnipperd zullen zijn.
Gezien het archeologisch potentieel, de beperkte oppervlakte en de beperkte kenniswinst is
bijkomend onderzoek niet noodzakelijk.
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