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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E - 6e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in december 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Witte-Dovenetellaan 3 te Wezembeek-Oppem (afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
werkzaamheden in functie van een tijdelijke huisvesting.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
1.1.1

Aanduiding van het plangebied op de GRB-kaart.
Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)
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Bureauonderzoek
Geplande werkzaamheden in functie van een tijdelijke
huisvesting.
WITTE-DOVENETELLAAN 3
WEZEMBEEK-OPPEM
WEZEMBEEK-OPPEM
VLAAMS-BRABANT
Wezembeek-Oppem, afdeling 1, sectie B, perceel 474K2
80 cm –mv
8328,69 m2 / 0,8 ha
N: 159.502,5 / 170.689,5
O: 159.540,2 / 170.612,8
Z: 159.471,3 / 170.546,9
W: 159.421,4 / 170.604,4

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

Projectcode
VEC-projectcode:

Auteur:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

2017L168
4191209 (bureauonderzoek)
Bij landschappelijk bodemonderzoek: XXXXXX
(landschappelijk bodemonderzoek)
X. J. F. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
C. Dockx (bureauonderzoek, veldwerkleidster)
X. J. F. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
8/12/2017
22-12-2017
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Bureauonderzoek, tijdelijke huisvesting

Binnen het plangebied bevindt zich momenteel één gebouw met enkele kleinere verhardingen in dolomiet
en betonstraatstenen (paars). Echter, op de luchtfoto van 2013-2015 (afb. ) is te zien dat er voordien enkele
gebouwen met verhardingen aanwezig waren op het terrein. Deze zijn ondertussen reeds gesloopt en
opgebroken. Enkel de verharding in cementbeton en betontegels in het noordelijke gedeelte van het
plangebied is grotendeels bewaard.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Afb. 3.
1.1.2

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Archeologische voorkennis

Reeds archeologisch onderzochte zones in het plangebied zijn er nog niet. Wel zijn in de omgeving van het
plangebied enkele archeologische locaties opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI).
1.1.3

Huidig gebruik

Binnen het plangebied bevindt zich momenteel één gebouw met enkele kleinere verhardingen in dolomiet
en betonstraatstenen (paars afb. 3) alsook enkele parkeerplaatsen ter hoogte van de ter Meerenlaan. Het is
echter onbekend tot op welke diepte dit gebouw gefundeerd is en tot op welke diepte deze verhardingen
zijn aangelegd (afb. 4).
Daarnaast is er een deel van het oude speelplein behouden (paars, afb. 3). Dit speelplein werd aangelegd in
cementbeton en betontegels, maar het is onbekend tot op welke diepte dit plein werd aangelegd (afb. 4).

8
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Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem
Wezembeek

2

Verder is een afbeelding van Google Maps (afb. 5)) te zien dat er zich voordien ook enkele gebouwen (rood,
afb. 3) met bijhorende verhardingen (zwart, afb. 3) binnen het plangebied bevonden. Hier zijn echter geen
oude plannen meer van beschikbaar waardoor het onbekend is tot op welke diepte deze gebouwen en
verhardingen gefundeerd en aangelegd waren.

Afb. 4.

2

Grondplan van de bestaande toestand binnen het plangebied.

https://www.google.nl/maps/place/Witte
https://www.google.nl/maps/place/Witte-Dovenetellaan+3,+1970+WezembeekOppem,+Belgi%C3%AB/@50.8458697,4.5031665,148m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c3dc0117d61d47:0x5f78413f8d490b5!8m2!3d5
0.845664!4d4.5040329?hl=nl – geraadpleegd op 8/12/2017.
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Afb. 5.

Google Maps afbeelding van het plangebied met zicht op de bestaande toestand.

Op basis van de opgevraagde gegevens met betrekking tot de milieuhygiënische situatie in het plangebied
kan worden geconcludeerd dat er tot op heden geen milieuhygiënisch onderzoek werd uitgevoerd binnen
het plangebied.
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels
en leidingen opgevraagd bij het KLIP. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt dat er niet is geweten of er
zich nutsleidingen binnen het plangebied bevinden en waar deze dan zouden liggen.
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Het bodembedekkingsbestand dat aan de grondslag ligt van de bodembedekkingskaart (2012) toont aan dat
het plangebied voor een groot deel wordt ingenomen door bebouwing en verhardingen, zoals te zien is op
de luchtfoto van (afb. ). De overige delen worden ingenomen door gras, struiken en enkele bomen.

Afb. 6.

3

Het plangebied op de bodembedekkingskaart.

3

http://www.geopunt.be/Bodembedekkingskaart.
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Het bodembestand dat aan de grondslag ligt van de bodemgebruikskaart (2001) toont dat het plangebied
grotendeels uit andere bebouwing bestaat.

Afb. 7.

4

12

4

Het plangebied op de bodemgebruikskaart.

http://www.geopunt.be/Bodemgebruikskaart.
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1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Binnen het plangebied worden enkele containers geplaatst op funderingsblokken voor een tijdelijke
huisvesting (afb. 8) met bijhorende verhardingen. Deze tijdelijke verhardingen zullen aansluiten op de
bestaande verhardingen.

Afb. 8.

Inplantingsplan gegeorefereerd op de GRB-kaart.

Het speelplein
Binnen het plangebied wordt het oude speelplein (nr. 1 op afb. 8) deels heraangelegd om tijdelijk te
hergebruiken. Dit oude speelplein bestaat uit cementbeton en cementtegels, maar het is niet geweten tot
op welke diepte deze oude verharding werd aangelegd. Het gedeelte dat wordt heraangelegd, zal bestaan
uit cement met een onderfundering in steenslag. De diepte hiervan bedraagt ca. 55 cm.
Het administratief gedeelte
Aan de zuidoostelijke zijde van het plangebied zal een grotere L-vormig container worden voorzien (nr. 2 op
2
afb. 8) als administratief gedeelte met een oppervlakte van ca. 606 m . Deze container zal op blokken
geplaatst worden met afmetingen van 80 x 80 x 80 cm (afb. 9 en 10).
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Afb. 9.

Funderingsplan
an van het administratief gedeelte.
gedeelte

Afb. 10.

Doorsnede
de van het administratief gedeelte.
gedeelte

Witte-Dovenetellaan
Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem
Wezembeek

Afb. 11.

Grondplan
lan van het administratief gedeelte.
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De refter en leraarskamer
Aan de noordwestelijkee zijde van het plangebied worden containers voorzien (nr. 6 op afb. 8) voor onder
2
andere de refter en leraarskamer met een oppervlakte van ca. 397 m (afb. 13). Ook deze containers zullen
op blokken geplaatst worden met afmetingen van 80 x 80 x 80 cm (afb. 12).

Afb. 12.

16

Funderingsplan van de container waarin de refter en leraarskamer wordt voorzien.

Witte-Dovenetellaan
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Afb. 13.

Grondplan van de container waarin de refter en leraarskamer wordt voorzien.
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Klaslokalen peuters
Verder worden
den er tussen het administratief gedeelte en de containers waarin zich onder andere de refter
bevindt enkele klaslokalen voor de peuters voorzien (nr. 4 op afb. 8) (afb. 15)) met een oppervlakte van ca.
2
281 m . Ook deze containers
ontainers worden op blokken geplaatst (afb. 14).

Afb. 14.
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Funderingsplan van de klaslokalen voor de peuters.

Witte-Dovenetellaan
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Wezembeek

Afb. 15.

Grondplan van de klaslokalen voor de peuters.
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Klaslokalen lagere school
Tot slot worden er aan de zuidwestelijke zijde van het plangebied nog enkele klaslokalen voor de lagere
2
school voorzien (nr. 5 op afb. 8).. Deze containers hebben een oppervlakte van ca. 315 m en worden
eveneens op blokken geplaatst (afb. 16).

Afb. 16.

Funderingsplan van de klaslokalen van de lagere school.

Afb. 17.

Grondplan van de klaslokalen van de lagere school.

Verhardingen en leidingen
Om toegang te verlenen tot deze containers zullen er tijdelijke verhardingen in tegels aangelegd worden tot
op een diepte van ca. 80 cm. Deze zullen aansluiten op de bestaande verhardingen in de zuidelijke hoek van
het plangebied.
Daarnaast komen er in de westelijke hoek van het plangebied nog een aantal extra parkeerplaatsen bij.
2
Deze hebben een totale oppervlakte van
n ca. 270 m en worden aangelegd tot op een diepte van ca. 35 cm.
Tevens dienen er voor elke container leidingen voor het water en het sanitair te worden aangelegd. Deze
worden aangebracht tot op een gemiddelde diepte van ca. 60 cm en worden aangesloten op de septische
put. Deze put zal aangelegd worden tot op een diepte van ca. 180 cm.
De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
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1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
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De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone binnen
een woongebied en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is, geldt een verplichting voor
2
het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000 m , waarbij het
2
perceeloppervlak groter of gelijk is aan 3000 m .
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van ca. 2190 m
2
beslaan (binnen een totaal perceelsoppervlak van ca. 8328,69 m ) en daarmee de maximale
onderzoeksgrenzen worden overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te
5
laten opmaken.

Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
6
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
-

5
6
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Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?

https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:
Aardkundige gegevens:
•
Tertiaire kaart
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Bodemgebruikskaart
•
Bodembedekkingskaart
•
Erosiekaart
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Poppkaart 1805-1879
•
Topografische kaart
•
Luchtfoto’s 1971-2015
Externe partijen:
•
Huidige gebruikers
De geomorfologische kaart werd niet geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het projectgebied.
Daarnaast werd de Fricxkaart eveneens niet geraadpleegd omdat deze weinig meerwaarde biedt voor het
bureauonderzoek. De Topografisch Militaire Kaart (1850-1864), orthofoto’s en archeologische luchtfoto’s
werden ook niet aangewend voor het bureauonderzoek omdat deze niet voorhanden waren.
Verder werden ook de Vlaamse Landmaatschappij, Onroerend Erfgoed, regio-experts, Literatuur, Corine
Landcover, de gemeente, amateurarcheologen en heemkundekringen, de nutsmaatschappijen,
iconografische bronnen en toponymie niet geraadpleegd omdat er voldoende informatie werd aangeleverd
door de huidige gebruikers van het projectgebied.
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Bron
7
Tertiaire kaart

8

Quartairgeologische kaart 1:50.000

9

Geomorfologie
10
Bodemkaart 1:50.000

Reeds verrichte boringen

11

Informatie
Formatie van Lede: lichtgrijs fijn zand, soms
kalksteenbanken,
kalkhoudend,
fossielhoudend
(Nummulites variolarius), soms glauconiethoudend,
basisgrind.
Profieltype 2:
ELPw: eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk vroeg Holoceen.
en/of
HQ: hellingsafzettingen van het Quartair.
Vlaams-Brabant, Leemstreek, Bekken van de Schelde
De bodemkaart karteert het plangebied op een Aba1bodem in het noordwestelijke deel en op een Abp(c)bodem in het zuidoostelijke deel. Een Aba1-bodem is een
droge leemgrond met textuur B-horizont. Een Abp(c)bodem is een droge grond op leem zonder
profielontwikkeling.
Binnen het plangebied werden er tot op heden geen
boringen uitgevoerd. Echter, in de nabije omgeving werden
enkele boringen gekarteerd, namelijk GEO-84/249-F.10
(1984) en GEO-84/249-F.9 (1984):
Boring GEO-84/249-F.10 (ca. 207 m van het plangebied):
0,00-0,50 m –mv: bruine leem met veel as
0,50-3,00 m –mv: bruine leem
3,00-5,50 m –mv: bruine leem, sterk kalkhoudend
5,50-6,00 m –mv: fijn geelgroen zand met enkele
vuurstenen
6,00-6,50 m –mv: geel zand
6,50-8,00 m –mv: groenachtig grijs zand
8,00-9,50 m –mv: rood zand
9,50-12,00 m –mv: geelgroen zand
12,00-15,00 m –mv: geelbruin zand
15,00-15,50 m –mv: geel zand met kleine concreties
15,50-16,00 m –mv: witachtig zand, sterk kalkhoudend met
concreties
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7

http://www.geopunt.be/Tertiairgeologische kaart.

8

http://www.geopunt.be/Quartairgeologische kaart.

9

Schroyen, K. 2003, p. 4.

10

http://www.geopunt.be/Bodemkaart.

11

http://www.geopunt.be/Boringenkaart.
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Bron

Informatie
Conclusie
0,00-0,50 m –mv: verstoring
0,50-6,00 m –mv: Quartaire afzettingen
6,00-16,00 m –mv: Formatie van Brussel
Boring GEO-84/249-F.9 (ca. 220 m van het plangebied):
0,00-0,50 m –mv: verstoring
0,50-1,50 m –mv: lichtbruine leem
1,50-2,50 m –mv: lichtbruine leem, licht kalkhoudend
2,50-3,00 m –mv: bruingeel lemig zand, met veel
vuurstenen
3,00-3,50 m –mv: beige klei met fijne zandbedden
3,50-4,00 m –mv: geel zand
4,00-4,50 m –mv: geelgroen zand
4,50-5,50 m –mv: bruin zand
5,50-6,00 m –mv: geel zand
6,00-7,50 m –mv: rood zand
7,50-16,00 m –mv: lichtgeel zand

12

Hoogtekaart

Bodemerosie

13

12

http://www.geopunt.be/Hoogtekaart.

13

http://www.geopunt.be/Bodemerosiekaart .

Conclusie
0,00-0,50 m –mv: verstoring
0,50-3,50 m –mv: Quartaire afzettingen
3,50-16,00 m –mv: Formatie van Brussel
Het plangebied is gelegen op een hoogte tussen 71 en 75 m
+TAW.
Het plangebied is medium erosiegevoelig.

25

VEC Nota 328

Geomorfologisch is het plangebied gelegen in de gemeente Wezembeek-Oppen, ten oosten van Brussel, in
de leemstreek. De regio wordt topografisch gekenmerkt door een sterk versneden reliëf waarbij het hoogste
punt (139 m +TAW) zich op de waterscheidingskam van de Zenne en de Dijle bevindt, ter hoogte van Sintgenesius-Rode. Vanaf dit punt daalt het reliëf in noordelijke richting tot een hoogte van 25 m +TAW ter
hoogte van Zaventem. Een dik en algemeen verspreid lössdek heeft er de reliëfsverschillen plaatselijk sterk
afgezwakt en staat bekend als het Brabants Plateau.
Hydrografisch behoort het plangebied tot het Bekken van de Schelde. De Zenne is hier de dominante
14
waterloop met nog enkele kleinere waterlopen.
De Tertiair geologische kaart karteert het plangebied op de Formatie van Lede. Deze Formatie bestaat uit
een licht glauconiethoudend, fijn, grijs zand dat bovendien kalkhoudend is. Er komen enkele banken zandige
kalksteen of kalkzandsteen in voor die als bouwsteen bekend staat onder de naam Ledesteen of Balegemse
steen. Naar de basis toe komen af en toe grovere zones voor met onderaan een duidelijk grindlaagje met
herwerkte elementen uit oudere afzettingen. In een niet verweerde toestand zijn ze vaak gemakkelijk
herkenbaar door de aanwezigheid van Nummulites variolarius.

Afb. 18.

14
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Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Schroyen, K. 2003, p. 4.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

De Quartairgeologische kaart karteert het plangebied op profieltype 2. Dit profieltype bestaat uit eolische
afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen en/of hellingsafzettingen van
het Quartair.
Deze sedimenten werden tijdens de laatste ijstijd (Pleistoceen) als niveo-eolische leem afgezet. Ze vormen
het moedermateriaal van de diepe leemgronden. De overgang tussen het leem en het Tertiaire substraat
wordt gevormd door lemige en zandige solifluxielagen. De valleien en de depressies zijn opgevuld met
15
materiaal afkomstig van de leemplateau’s, dat er werd afgezet tijdens het Holoceen.

Afb. 19.

15

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, 1958, p. 11-12.
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De bodemkaart karteert het plangebied op een Aba1-bodem in het noordwestelijke deel en op een Abp(c)bodem in het zuidoostelijke deel.
Een Aba1-bodem is een droge leemgrond met textuur B-horizont. Deze serie ontwikkelde zich in het
Pleistocene lössdek en vertoont onder de A-horizont een aan klei en sesquioxiden aangerijkte textuur Bhorizont. De bouwvoor is een donkerbruin, homogeen humushoudend leem. De Bt is een bruin zwaar leem
met meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes. Naar onder toe neemt het kleigehalte
sterk af en verdwijnt de structuur geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt.
Een Abp(c)-bodem is een droge grond op leem zonder profielontwikkeling. Deze bodems komen voor in
colluviale droge leemdepressies. De gronden bestaan uit leemmateriaal dat geërodeerd werd van de hoger
liggende plateaugronden.
Op basis van de boringen kan afgeleid worden dat de Quartaire afzettingen inderdaad uit leem bestaan en
dit tot op een diepte van ca. 6 m –mv. Verder vermelden de boringen de Formatie van Brussel als Tertiaire
afzetting in tegenstelling tot de Formatie van Lede die op de Tertiaire kaart vermeld wordt.

Afb. 20.
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Het plangebied op de bodemkaart.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

Op basis van het Digitaal Hoogtemodel kan opgemerkt worden dat het plangebied zich in een eerder lager
gelegen deel van het landschap bevindt op een kam tussen twee valleien op een hoogte tussen 71 en 75 m
+TAW.
Op profiel A-B is te zien dat er binnen het terrein een hoogteverschil is van ca. 3,5 m en dat het terrein vrij
vlakke delen heeft. Dit hoogteverschil en terreinverloop zijn een aanwijzing voor het feit dat er graafwerken
of nivelleringswerken hebben plaatsgevonden binnen het terrein, dit waarschijnlijk in functie van de huidige
bebouwing.
Ook op profiel C-D zijn er aanwijzingen van verstoringen binnen het plangebied door de abrupte
hoogteverschillen. Als deze hoogteverschillen vergeleken worden met de luchtfoto van 2013-2015, kan
gezien worden dat deze hoogteverschillen te wijten zijn aan de vroegere gebouwen en bestrating. De
vroegere noordelijke gebouwen hebben de verlaagde zone veroorzaakt binnen het plangebied. Het
oostelijke gedeelte is op gelijke hoogte gelegen als het zuidelijke gedeelte om de gebouwen te plaatsen.
Verder is de uitgraving te wijten aan de vroegere aanwezigheid van een oplopend pad.

Afb. 21.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 22.
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Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem
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Het plangebied is medium erosiegevoelig volgens de bodemerosiekaart. Eventuele archeologische resten
zullen mogelijk nog intact zijn, maar kunnen ook onderhevig geweest zijn aan deze erosie waardoor de
mogelijkheid bestaat dat ze niet meer intact zijn.

Afb. 23.
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Het plangebied op de Bodemerosiekaart.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

Op de luchtfoto van 2013-2015 is te zien dat het plangebied op dat moment voor een groot deel bebouwd
en verhard was. Het ging om drie gebouwen met een grote speelplaats en enkele kleinere verhardingen.

Afb. 24.

Het plangebied op een luchtfoto van 2013-2015.
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1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld:

Omschrijving

Datering

172

Ca. 840 m van
het plangebied

Middeleeuwen

Alleenstaande hoeve uit de late middeleeuwen. Eerste
vermelding gedateerd in 1481.

3794

Ca. 840 m van
het plangebied

Middeleeuwen

Klooster werd gebouwd in de periode van 1474-1487. In de
19de eeuw omgebouwd tot het huidige kasteel de Grunne.

3795

Ca. 840 m van
het plangebied

Middeleeuwen

Brouwerij uit de late middeleeuwen.

Ca. 640 m van
het plangebied

Middeleeuwen,
Nieuwste Tijd

Houtskool-kolenbranderij uit de vroege-middeleeuwen. Het
gaat hier om rechthoekige kuilen waarin voornamelijk beuk en
eik werd gebruikt om kolen te produceren.
Sporen uit de Nieuwste Tijd gerelateerd aan de bouw van een
hippodroom.
Proefsleuvenonderzoek in 2014 uitgevoerd door KULeuven.

212293
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Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 25.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

In de nabije omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI verschillende archeologische
meldingen bekend. Enkel de meest nabijgelegen CAI-nummers zullen hier besproken worden, omdat deze
meer informatie kunnen geven over eventuele vroegere bewoning in de nabijheid van het plangebied.
Alle vermelde CAI-nummers betreffen bouwkundige erfgoedrelicten, gedateerd in de middeleeuwen. Zo
omvat CAI-nummer 172 een alleenstaande hoeve uit de late middeleeuwen, die voor het eerst werd
vermeld in 1481.
CAI-nummer 3794 betreft een klooster dat werd opgetrokken in de periode 1474-1487. Het ontstaan van dit
klooster kadert in de oprichting van een kapel, gewijd aan Sint-Salavator. De oprichters van deze kapel
richtten ook een klooster in dat voor het onderhoud van de stichting zou instaan. Deze gaat mogelijk terug
de
op een oudere hoeve uit de 14 eeuw. Het klooster werd bewoond door de bogaarden, de mannelijke
de
tegenhangers van de begijnen. In het midden van de 17 eeuw werd het klooster uiteindelijk vernield door
invallen van de Fransen en Hollanders. Het werd heropgebouwd, waarschijnlijk in vakwerk en versteende
fasegewijs.
CAI-nummer 3795 omvat een brouwerij uit de late middeleeuwen dat nu dienst doet als cultureel centrum.
Tot slot omvat CAI-nummer een proefsleuvenonderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd door de Katholieke
Univesiteit Leuven. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden de resten van een houtskool-kolenbranderij
aangetroffen. Het ging om 13 meilers, verspreid over het terrein, in de vorm van rechthoekige kuilen. Deze
dateerden uit de vroege middeleeuwen en werden gebruikt voor de productie van houtskool. Hiervoor werd
voornamelijk beuk gebruikt. In de volle middeleeuwen evolueerden deze meilers tot ronde kuilen waarin eik
de dominante houtsoort was. Daarnaast werden er sporen aangetroffen die gerelateerd konden worden
aan de bouw van een hippodroom (Nieuwste Tijd). Zo werd er een piste, wegen en verhardingen aangelegd.
Verder werden er ook paalkuilen en paalgaten aangetroffen van palen die waarschijnlijk gediend hebben als
hekken voor de weilanden. Tot slot werden ook afvalkuilen teruggevonden met materiaal om schrikdraad te
bevestigen.
Verder worden er enkele monumenten, een beschermd stads- of dorpsgezicht, twee historische
tuinen/parken, twee zones waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt en enkele
bouwkundige erfgoedgehelen gekarteerd.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
De gemeente Wezembeek-Oppem is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, ten oosten van Brussel.
Vroeger was deze gemeente opgesplitst in twee dorpskernen, die van Wezembeek en die van Oppem. De
eerstgenoemde kent zijn oudste benamingen in de 12de eeuw na onze tijdrekening als Wezembeccha en
Winsenbeke (1129) en evolueerde geleidelijk aan uit tot Wezembeek. De etymologie van deze plaatsnaam
verschaft ons twee betekenissen; aan de ene kant duidt Weze, een woord uit het Oud-Nederlands, op
weiland, terwijl het woord Winsen eerder slaat op iets dat kronkelt en kan bijgevolg duiden op een
kronkelende beek die door het dorp loopt. Vervolgens is er Oppem, een dorp dat zijn naam vermoedelijk te
danken heeft aan het Germaanse woord Opperheim of Opheim wat duidt op een hoger gelegen heem of
woning.
Men vermoed dat er tijdens de middeleeuwen in de kern van Wezembeek een versterkt gebouw aanwezig
was en dit zou ten noordoosten van de kerk gelegen hebben. Dit vermoeden wordt voor een deel gebaseerd
op historische vermeldingen van een castro en borcht uit de 15de en 17de eeuw, maar mits er op deze plek
tot nu toe nog geen verder onderzoek werd uitgevoerd is dit niet met zekerheid te zeggen. Deze burcht zou
dan indertijd in de handen geweest zijn van de lokale heren, die de naam Wesenbekes droegen. In 1674
werd in Wezembeek een nieuw versterkt gebouw opgericht in een barokke stijl. Op oude landskaarten,
zoals de 18de-eeuwse ferraris kaart is te zien dat Wezembeek een centrum is met een kerk, en daarmee
heeft het dorp een parochie, die ook de inwoners van Oppem opnam.
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In vergelijking met Wezembeek was Oppem mogelijk altijd de grotere inzake inwonersaantal. Het was
initieel een dries (bebost of braakliggend middenplein met daar rond bewoning). Ondanks dat de gemeente
Oppem in se groter was dan Wezembeek, met verschillende oude hoven, is het nooit tot centrum
uitgegroeid. De afwezigheid van een eigen parochie kan dit enigszins verklaren. Verder was er wel de
aanwezigheid van een elitaire familie tot wie Oppem, als heerlijkheid, eigenlijk behoorde. Deze familie,
16
genaamd “de Dongelberge”, schonk in 1234 de heerlijkheid weg aan de abdij van Villers.
Bouwhistorische schets
Op ca. 1,2 km van het plangebied bevindt zich het Kasteel de Grunne, dat zich situeert in Oppem. Dit 19de
eeuwse kasteel uit de interbellum periode werd aangelegd in de jaren 1870’. Het kasteel werd gebouwd op
een locatie met een rijk bouwhistorisch verleden. Zo zou er voorafgaand aan het kasteel een klooster
gestaan hebben, waarvan de muren nog rechtstaan. Dit klooster dateerde uit 1487 en was onderhevig aan
de oorlogen indertijd. Zo werd een hoeve die behoorde tot het domein van het klooster verwoest in 1635
door oorlogsgeweld. Het klooster werd tijdens de Franse revolutie ingenomen en een expertiseverslag uit
1833 verteld ons dat delen van het klooster gesloopt waren. Uiteindelijk werd de grond verkocht en bouwde
17
men het kasteel van Oppem er op, momenteel privé bezit.

Afb. 26.

Afbeelding van kasteel de Grunne.

Verder zijn er geen relevante bouwkundig erfgoedobjecten gelegen in de nabije omgeving van het
plangebied. De historische dorpskern van Wezembeek-Oppem is ook ca. 2 km van het plangebied
verwijderd.
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16

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120281

17

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212634

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten18

1771-1778

Hieruit blijkt dat het plangebied op dat moment onbebouwd was en in
gebruik als akkerland. Er bevinden zich geen woningen in de nabije
omgeving van het plangebied, wel enkele wegen ten oosten, ten zuiden en
ten westen van het terrein.
Hierop valt af te lezen dat het plangebied op dat moment nog steeds niet
bebouwd was maar in gebruik als akkerland of weiland. Rondom het
plangebied bevinden zich enkele wegen, maar er zijn geen woningen in de
omgeving gekarteerd.

Atlas der buurtwegen

19

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten20

1846-1854

Op deze kaart is te zien dat het plangebied op dat moment nog
steeds niet bebouwd is, maar in gebruik als akkerland of weiland.
Het wegennet is ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen weinig
tot niet veranderd. Er worden nu ten westen van het plangebied op
enige afstand enkele woningen gekarteerd. Ten noordoosten wordt
de Steenbeek gekarteerd.

Poppkaarten

Na 1842

Hierop is te zien dat de situatie binnen het plangebied nog steeds niet
veranderd is. Het plangebied is nog steeds onbebouwd en in gebruik als
akkerland of weiland. Het wegennet is ook nauwelijks veranderd en er
bevinden zich nog steeds weinig woningen in de nabije omgeving van het
plangebied. De Steenbeek die ten noordoosten van het terrein gekarteerd
werd, wordt op deze historische kaart niet afgebeeld.

Topografische kaart21

1939

Luchtfoto22

1971

Luchtfoto23

1979-1990

Op de topografische historische kaart van 1939 is te zien dat het
plangebied op dat moment nog steeds onbebouwd is en in gebruik
als akkerland of weiland. Het wegennet is verder uitgebreid ten
opzichte van de Poppkaart, voornamelijk ten westen van het
plangebied. Ten noordoosten van het plangebied wordt nu
opnieuw de Steenbeek gekarteerd. Verder kan er opgemerkt
worden dat het plangebied hier gekarteerd wordt op een hoogte
tussen 71 en 73 m +TAW. Op basis van het DTM werd afgeleid dat
het plangebied echter op een hoogte tussen 71 en 75 m +TAW
gelegen is.
Op de luchtfoto van 1971 is te zien dat het plangebied voor het
eerst bebouwd is. De bebouwing bestaat uit drie gebouwen met
enkele verhardingen en groenzones. Ook rondom het plangebied is
de bebouwing sterk toegenomen ten opzichte van weleer. Het
wegennet is eveneens sterk uitgebreid.
Op de luchtfoto van 1979-1990 is te zien dat de situatie binnen het
plangebied nauwelijks veranderd is ten opzichte van de luchtfoto

18

Ferraris 1771-1778.

19

onbekend 1840-1850.

20

Vandermaelen 1846-1854.

21

http://www.geopunt.be/Topografische kaart 1939.

22

http://www.geopunt.be/Luchtfoto 1971.

23

http://www.geopunt.be/Luchtfoto 1979-1990.
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Bron

Luchtfoto24

24

38

Jaartal

Historische situatie

2013-2015

van 1971. Er bevinden zich nog steeds de drie gebouwen met
bijhorende verhardingen en enkele groenzones waarin enkele
bomen staan. Verder is de bebouwing rondom het plangebied nog
verder toegenomen.
Op de luchtfoto van 2013-2015 is te zien dat de situatie binnen het
plangebied nog steeds hetzelfde is gebleven. Recent werd een deel
van de bebouwing en verhardingen echter wel opgebroken en
gesloopt. De dichtheid van de bebouwing rondom het plangebied is
stabiel gebleven.

http://www.geopunt.be/Luchtfoto 2013-2015.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
25
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het plangebied op dat moment onbebouwd was en in gebruik als akkerland. Er bevinden zich geen
woningen in de nabije omgeving van het plangebied, wel enkele wegen ten oosten, ten zuiden en ten
westen van het terrein.

Afb. 27.

25

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
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Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven. Dit is een verzameling van boeken met
overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied op dat
moment nog steeds niet bebouwd was maar in gebruik als akkerland of weiland. Rondom het plangebied
bevinden zich enkele wegen, maar er zijn geen woningen in de omgeving gekarteerd. Ten noordoosten
wordt de Steenbeek gekarteerd.

Afb. 28.
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Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Op deze kaart is te zien dat het plangebied op dat
moment nog steeds niet bebouwd is, maar in gebruik als akkerland of weiland. Het wegennet is ten opzichte
van de Atlas der Buurtwegen weinig tot niet veranderd. Er worden nu ten westen van het plangebied op
enige afstand enkele woningen gekarteerd. Ten noordoosten wordt de Steenbeek gekarteerd.

Afb. 29.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
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Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart brengt het kadaster duidelijk in
beeld. Hierop is te zien dat de situatie binnen het plangebied nog steeds niet veranderd is. Het plangebied is
nog steeds onbebouwd en in gebruik als akkerland of weiland. Het wegennet is ook nauwelijks veranderd en
er bevinden zich nog steeds weinig woningen in de nabije omgeving van het plangebied. De Steenbeek die
ten noordoosten van het terrein gekarteerd werd, wordt op deze historische kaart niet afgebeeld.

Afb. 30.
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Het plangebied op de Popp-kaarten.

Witte-Dovenetellaan 3, Wezembeek-Oppem

Op de topografische historische kaart van 1939 is te zien dat het plangebied op dat moment nog steeds
onbebouwd is en in gebruik als akkerland of weiland. Het wegennet is verder uitgebreid ten opzichte van de
Poppkaart, voornamelijk ten westen van het plangebied. Ten noordoosten van het plangebied wordt nu
opnieuw de Steenbeek gekarteerd. Verder kan er opgemerkt worden dat het plangebied hier gekarteerd
wordt op een hoogte tussen 71 en 73 m +TAW. Op basis van het DTM werd afgeleid dat het plangebied
echter op een hoogte tussen 71 en 75 m +TAW gelegen is.

Afb. 31.

Het plangebied op de topografische kaart van 1939.
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Op de luchtfoto van 1971 is te zien dat het plangebied voor het eerst bebouwd is. De bebouwing bestaat uit
drie gebouwen met enkele verhardingen en groenzones. Ook rondom het plangebied is de bebouwing sterk
toegenomen ten opzichte van weleer. Het wegennet is eveneens sterk uitgebreid.

Afb. 32.
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Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.
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Op de luchtfoto van 1979-1990 is te zien dat de situatie binnen het plangebied nauwelijks veranderd is ten
opzichte van de luchtfoto van 1971. Er bevinden zich nog steeds de drie gebouwen met bijhorende
verhardingen en enkele groenzones waarin enkele bomen staan. Verder is de bebouwing rondom het
plangebied nog verder toegenomen.

Afb. 33.

Het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990.
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Op de luchtfoto van 2013-2015 is te zien dat de situatie binnen het plangebied nog steeds hetzelfde is
gebleven. Recent werd een deel van de bebouwing en verhardingen echter wel opgebroken en gesloopt. De
dichtheid van de bebouwing rondom het plangebied is stabiel gebleven.

Afb. 34.
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Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.
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1.2.4

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat het plangebied zich op eolische afzettingen
bevindt. Op basis van de ontstaansgeschiedenis van deze eolische afzettingen, kunnen in potentie
archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen (geologisch tijdperk Weichseliaan (=LaatPleistoceen)). Verder bestaat het plangebied hier deels uit een Aba1-bodem en deels uit een Abp(c)-bodem.
Landschappelijk is het plangebied eerder lager gelegen op de kam van twee valleien op een hoogte tussen
71 en 75 m +TAW op enige afstand van het water. Dit hoogteverschil binnen het terrein is waarschijnlijk te
wijten aan graafwerken of nivelleringswerken in functie van de vroegere bebouwing.
Op basis van de historische bronnen en het kaartmateriaal blijkt dat het plangebied gedurende lange tijd in
de
gebruik was als akkerland of weiland sinds de 18 eeuw. Pas op de luchtfoto van 1971 is te zien dat het
plangebied voor het eerst werd bebouwd.
De CAI-locaties betreffen allen sporen, gedateerd in de middeleeuwen. CAI-nummer 212293 betreft echter
een proefsleuvenonderzoek (2014, Katholieke Universiteit Leuven) waarbij de restanten van een houtskoolkolenbranderij werden aangetroffen. Verder is er geen sprake van gekende CAI-meldingen in de nabijheid
van het projectgebied.
Via de historiek van het dorp Wezembeek-Oppem is geweten dat het dorp voor het eerst werd vermeld als
‘Wezembeccha’ in 1129.
Omwille van deze gegevens is er in principe geen archeologische verwachting meer voor archeologische
resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Het terrein is immers voor een groot deel bebouwd en
verhard en er zijn aanwijzingen van verstoringen binnen het plangebied. Bijgevolg is de kans op
archeologische resten uit de Steentijd klein.
Archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum bevinden zich aan het oorspronkelijke
maaiveld waarbij deze zich manifesteren in de vorm van vuursteen- en houtskoolconcentraties. Het is
echter onbekend in hoeverre eventuele steentijdresten geconserveerd zijn aangezien er aanwijzingen zijn
van verstoringen binnen het plangebied.
Verder is er een archeologische verwachting voor resten en/of sporen vanaf het Neolithicum tot en met de
late middeleeuwen. Deze verwachting is algemeen gebaseerd op de landschappelijke ligging. Uit de
omgeving van het plangebied zijn geen vondstmeldingen bekend die de verwachting op de aanwezigheid
van archeologische vindplaatsen uit de vroegere periodes vanaf het Neolithicum tot en met de Romeinse
tijd zouden kunnen onderstrepen. Daarbij dient echter wel aangemerkt te worden dat in de omgeving van
het plangebied tot op heden weinig archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waardoor ook weinig
gegevens beschikbaar zijn. Het enige archeologische onderzoek in de omgeving heeft een site uit de
Middeleeuwen aangetoond. Deze site omvatte houtskoolmeilers die gebruikt werden voor de productie van
de houtskool. Deze meilers lagen vaak in bosrijke gebied. Wel kan in de omgeving ervan bewoning
verwacht worden. Gezien de datering van de houtskoolmeilers zou die terug kunnen gaan tot in de Vroege
Middeleeuwen. Andere bouwkundige erfgoedrelicten tonen bewoning aan in de Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd.
Archeologische resten en/of sporen vanaf het Neolithicum tot en met de late middeleeuwen kenmerken
zich door een sporenniveau en zullen zich manifesteren in de vorm van overblijfselen van nederzettingen,
kuilen, putten en erfafscheidingen. Het sporenniveau is het beste zichtbaar juist onder de bouwvoor (Aphorizont) of het plaggendek. Momenteel is de exacte dikte van de bouwvoor en het plaggendek echter niet
geweten.
Tot slot is er een lage archeologische verwachting voor archeologische resten en/of sporen vanaf de Nieuwe
Tijd aangezien het plangebied pas in de jaren ’70 bebouwd werd. Het terrein was afgaande op de informatie
de
van de historische kaarten vanaf de 18 eeuw tot dan toe steeds in gebruik als akkerland of weiland.
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De beantwoording van de overige onderzoeksvraag is als volgt:
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Op basis van het huidige en vroegere gebruik van het plangebied, kunnen er meerdere zones verondersteld
worden waar in het verleden bodemverstoring heeft plaatsgevonden. Deze bodemverstoringen zijn
veroorzaakt door ondermeer gebouwen en verhardingen. De diepte van deze verstoringen zal variëren
vanaf minimaal 0,3 m onder maaiveld en dieper.
Om de impact van de toekomstige bebouwing op het bodemarchief te bepalen, zijn de contouren van de
toekomstige bebouwing geprojecteerd op de reeds verstoorde zones. Uit deze project kan het volgende
afgeleid worden:
In het noordoostelijke deel van het plangebied wordt de voormalige speelplaats heraangelegd, zie de
groen omrandde zone op afbeelding 35 en 36. Deze zone heeft een omvang 815 m2. De nieuwe
speelplaats komt op dezelfde locatie als de vroegere speelplaats. De diepteaanleg van de nieuwe
speelplaats bedraagt 0,55 m. De diepteverstoring van de vroegere speelplaats is niet geweten, maar
zal naar verwachting even diep zijn. Voor deze zone worden derhalve geen bijkomende verstoringen
verwacht.
In het zuidelijke deel wordt een nieuw gebouw aangelegd, zie de licht blauw omlijnde zone. Deze zone
heeft een totale omvang van ongeveer 2030 m2. Deze nieuwbouw zal tot 0,8 m onder maaiveld reiken
en valt voor een deel samen met voormalige bebouwing en deels met vroegere verharding. De diepte
van deze vroegere verstoringen is echter niet bekend. Het deel van de nieuwbouw dat buiten de reeds
verstoorde zones valt heeft een omvang van in totaal 970 m2. Het resterende deel (1060 m2) valt
daarmee samen met bestaande verstoringen. Het oppervlakte van de nieuwbouw dat buiten de
contouren van bestaande verstoringen valt, ligt zoals uit afbeelding 35 kan worden afgeleid echter
sterk versnipperd. Om deze reden wordt dan ook geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren
voor deze zone, omdat naar verwachting slechts beperkte kenniswinst kan worden verkregen.
In het zuidwestelijke deel van het plangebied wordt naast de nieuwbouw een parkeerplaats aangelegd
met een omvang van 270 m2. Deze zone is voor een klein deel reeds verstoord (ca. 45 m2). De aanleg
van de parkeerplaats gaat gepaard met bodemingrepen tot 0,35 m onder maaiveld. De zone is, indien
de werkzaamheden een archeologisch niveau zullen raken, te beperkt voor het behalen van
kenniswinst. Om deze reden wordt geadviseerd om in deze zone geen vervolgonderzoek te laten
plaatsvinden.
Resumerend kan gesteld worden dat de toekomstige werkzaamheden deels samenvallen met deels
verstoorde terreindelen en deels met (vermoedelijk) onverstoorde terreindelen. Gelet op de omvang van de
toekomstige werkzaamheden die vermoedelijk in onverstoorde bodem zullen plaatsvinden (totale omvang
ca. 1200 m2), in combinatie met de versnipperde ligging van deze zones, wordt geadviseerd om geen
vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. De kans op kennispotentieel wordt voor deze zones te beperkt
geacht op basis van de versnippering. De kosten van vervolgonderzoek zullen daarmee niet opwegen tegen
de baten.
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Afb. 35.

Overzicht van de vroegere,huidige en nieuwe situatie.
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Afb. 36.

1.2.5

Overzicht van de toekomstige bodemingrepen afgezet tegen de reeds bestaande verstoringen.

Samenvatting

Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat het plangebied zich op eolische afzettingen
bevindt. Op basis hiervan en op basis van de landschappelijke ligging kunnen in potentie archeologische
resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen (geologisch tijdperk Weichseliaan (=Laat-Pleistoceen)).
Archeologische meldingen uit de omgeving zijn beperkt. Er is slechts één archeologisch relevante melding
op enige afstand van het plangebied. Deze melding toont de aanwezigheid van houtkoolmeilers uit de
Middeleeuwen aan. Verdere gegevens om de archeologische verwachting te staven ontbreken.
Op basis van het vroegere en huidige gebruik van het plangebied, kunnen reeds meerdere zones aangeduid
worden met bodemverstoringen. De exacte diepte van deze verstoringen zijn niet met zekerheid vast te
stellen, maar zullen naar verwachting 0,3 m en dieper zijn. De toekomstige werkzaamheden vallen deels
samenvallen met deels verstoorde terreindelen en deels met (vermoedelijk) onverstoorde terreindelen.
Gelet op de omvang van de toekomstige werkzaamheden die vermoedelijk in onverstoorde bodem zullen
plaatsvinden (totale omvang ca. 1200 m2), in combinatie met de versnipperde ligging van deze zones, wordt
geadviseerd om geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. De kans op kennispotentieel wordt voor deze
zones te beperkt geacht op basis van de versnippering. De kosten van vervolgonderzoek zullen daarmee niet
opwegen tegen de baten.
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