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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 2016)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016J222
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Zaventem, Leuvensesteenweg 472
Bounding box: punt 1 (NW) – X 157337,727
Punt 2 (ZO) – X 157457,151

Y 173509,114
Y 173416,625

Kadaster: Zaventem, afdeling 2, sectie C, perceel 435.
Oppervlakte projectgebied: 7708 m²

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

30 september 2016 t.e.m. 21 oktober 2016
Termen: Bureauonderzoek, assessment
Met uitzondering van de huidige bebouwing zijn geen duidelijke verstoringen gekend.

2.1.2. ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Er is geen archeologische voorkennis van dit terrein gekend.

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.
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De bouwheer wenst op het perceel een nieuwe garage op te richten. Het bestaande nietonderkelderde gebouw (1434m²) en de wegenis zullen volledig verwijderd worden. De vloerplaat van
het gebouw zal men tot een diepte van ca. 40 cm onder het bestaand afgewerkt niveau verwijderen.
Voor de omliggende wegenis gaat men uit van een te verwijderen asfaltlaag van ca. 10 cm.
De nieuwbouw (3104m²) kent deels een ondergrondse parkeergarage (1990m²). De grond die
uitgegraven zal worden voor de realisatie van de kelder zal gedeeltelijk herbruikt worden om de
toegangswegen rond het gebouw te realiseren. Momenteel is het terrein niet vlak en deze grond zal
dan gebruikt worden voor aanvullingen.
Het type fundering en de positionering en diepte van de nutsleidingen zijn nog niet gekend.
Vermoedelijk zal de fundering uit funderingszolen bestaan.
Op basis van de toekomstige werken kan het projectgebied in verschillende zones ingedeeld worden
(zie figuur 6):
- Zone 1: Deze zone is momenteel verhard of groenzone. De asfalt zal verwijderd worden wat
voor een verstoring van ca. 10 cm zal zorgen. Deze zone ligt echter lager dan de toekomstige
nulpas (10,90 m TAW) en wordt ca. 50-70 cm (maximaal 1,1 m) opgehoogd. De toekomstige
verharding zal dus aangebracht worden in deze ophoging.
-

Zone 2 (1145m²): Deze zone is momenteel groenzone en een klein deel verhard. In
tegenstelling tot zone 1 ligt deze zone hoger en zal ze afgegraven worden. Het gaat om een
afgraving van ca. 0,5 tot 1,1 m.

-

Zone 3: Deze zone omvat de toekomstige ondergrondse parkeergarage (1990m²). Deze zone
zal zich op 4,08m onder de toekomstige nulpas bevinden. Hier is de verstoring het grootste.

-

Zone 4: Deze zone omvat het toekomstige niet-onderkelderde gebouw (1104m²). De
afgewerkte vloer zal overeenkomen met de nulpas (10,90 m TAW). De onderzijde van de vloer
bevindt zich 50 cm onder deze nulpas. Gezien de variërende hoogte van het maaiveld aan deze
zijde betekent dit een afgraving van ca. 10 cm tot 1,5 m.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande toestand. (FCM Architects 2016)
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Figuur 5: Fotorapportage. (FCM Architects 2016)
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Zone 1

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Figuur 6: Plan nieuwe toestand. (FCM Architects 2016)
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Figuur 7: Grondplan -1. (FCM Architects 2016)
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Figuur 8: Plan gelijkvloers nieuwe toestand. (FCM Architects 2016)
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Figuur 9: Snedes. (FCM Architects 2016)
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2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal, maar dit leverde geen relevante
resultaten op4. 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 ten zuiden van Zaventem. In het noorden grenst het projectgebied aan de
Leuvensesteenweg. Ten zuiden en westen loopt de E40 en R0.

Figuur 10: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het hoogteprofiel kan men vaststellen dat het terrein richting zuidoostelijke hoek stijgt.
Het noord-noordwest – zuid-zuidoost profiel toont een stijging van 67,5m TAW in het NNW naar 68,9
m TAW in het ZZO. Het west-oost profiel toont een stijging van 67 m TAW in het westen naar 68,8 m
TAW in het oosten.
Vergelijking met de omgeving doet vermoeden dat de hoger gelegen zone het oorspronkelijke niveau
weergeeft terwijl de lager gelegen zones afgegraven werden om tot een vlakke bouwgrond te komen
die aansloot bij de steenweg.
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Figuur 11: Terreinprofiel NNW-ZZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 12: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 67 m
TAW bevindt. Het gebied is iets hoger gelegen dan de vallei van de Woluwe in het westen.

Figuur 13: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Het projectgebied is in de Zandleemstreek gelegen. Op de bodemkaart valt het projectgebied volledig
onder Aba1 bodems, droge leembodems met textuur B horizont. De serie Aba ontwikkelde zich in het
Pleistocene loessdek en vertoont onder de A horizont een aan klei en sesquioxiden aangerijkte textuur
B horizont. De bouwvoor is een donkerbruin, homogeen humushoudend leem. De Bt is bruin zwaar
leem met meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur met kleihuidjes. Naar onder toe neemt het
kleigehalte sterk af en verdwijnt de structuur geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt. De bodems
vertonen geen watergebrek en geen wateroverlast dankzij de gunstige drainage en het hoog
waterbergend vermogen. Substraatseries zijn evenwel gevoeliger voor droogte, te meer omdat ze
dikwijls op hellingen met snelle oppervlakkige ontwatering liggen.
Textuurklasse

A

Leem

Drainageklasse

b

droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

a

Met textuur B horizont of met weinig duidelijke
kleur B horizont

Fase

1

Figuur 14: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Lede. Deze bestaat
uit lichtgrijs fijn zand, bevat soms kalksteenbanken, is kalkhoudend, fossielhoudend, soms
glauconiethoudend en vertoont een basisgrind.
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Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 2 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 16: Uitleg type 2 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

15

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

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 18: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing, industrie- en
handelsinfrastructuur en weiland.

Figuur 19: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont landbouwgronden ter hoogte van het projectgebied. Ten noorden is de
Leuvensesteenweg reeds te zien en ten zuiden loopt eveneens een weg. Het projectgebied bevindt
zich op een smalle strook tussen deze twee wegen in.

Figuur 20: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 kent het perceel reeds haar huidig uitzicht. Het perceel ligt net
als op de Ferrariskaart tussen de steenweg en een andere weg in en is onbebouwd.
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Figuur 21: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 22: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Op het gebied is nog
steeds geen bebouwing aanwezig. De reliëflijnen tonen aan dat het gebied hoger gelegen is.

Figuur 23: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 1971 toont eenzelfde beeld als voorgaande kaarten. Op de luchtfoto uit 1979-1990
ziet men dat het huidige gebouw reeds opgericht was.

Figuur 24: 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 geen vondstlocaties in de zeer nabije omgeving
van het projectgebied. De aanwezige vondstlocaties bevinden zich op minstens 1 km van het
projectgebied.
-

Locatie 3859: Hier zou een molen gestaan hebben.

-

Locatie 3861: Hier bevond zich volgens cartografische bronnen een watermolen.

-

Locatie 3862: Volgens cartografische bronnen bevond zich hier een watermolen.

-

Locatie 3899: Op de Ferrariskaart staat hier een walgrachtsite aangeduid.

-

Locatie 3817: Hier bevindt zich de Sint-Martinuskerk. De oorspronkelijke Romaanse kerk met
drie beuken van zes traveeën in basilicale opstand, een oostertoren en een absis, werd in de
16de en 17de eeuw vergroot en omgebouwd tot de huidige gotische constructie, die in de
19de eeuw nogmaals werd vergroot.

-

Locatie 3838: Op basis van cartografische bronnen bevond zich hier een laatmiddeleeuws
lusthof.

-

Locatie 3943: Hier werd een toevalsvondst gedaan van Romeins bouwmateriaal (tegels).

-

Locatie 3196: Hier werd een grafheuvel uit de midden-Romeinse tijd aangetroffen. Over de
exacte locatie is enige discussie aangezien de vondst uit de 16de eeuw dateert. De grafkamer
werd in het begin van de 16de eeuw geopend. In de grafkelder stond een sarcofaag uit grijze
steen met marmeren gesculpteerd deksel. In de sarcofaag lagen glas- en aardewerk, een
bronzen lamp, een ring in bergkristal, munten van Nero, Antoninus Pius en Faustina. Het
reliëfverschil van de tumulus is momenteel niet meer zichtbaar.

-

Locatie 3197: In 1999-2000 werd hier een opgraving uitgevoerd. Hierbij werd een vroegRomeinse hoeve aangetroffen (2 afvalkuilen, 4 paalkuilen).

-

Locatie 20070: In 2006 werd een 18de-eeuwse munt aangetroffen als toevalsvondst.

-

Locatie 3946, 3945: Volgens cartografische bronnen bevond zich hier een watermolen.

-

Locatie 3947: Op basis van de toponymie zou hier een laatmiddeleeuwse hoeve gelegen
hebben.

-

Locatie 163454: Op basis van cartografische bronnen bevond zich hier een site met walgracht.

-

Locatie 3789: Hier bevindt zich de Sint-Pancratiuskerk. In 1997 gebeurde een archeologisch
onderzoek in de toren en in de noordwestelijke hoek van de kerk. In 2011 gebeurde een
vlakdekkende opgraving in de hele kerk. De oorspronkelijke Romaans kerk was éénbeukig en
even breed als de huidige middenbeuk. De funderingen van het Romaans gebouw werden
herbruikt in de later constructie. De vloer van deze, vermoedelijk 12de-eeuwse kerk, bestond
uit een witte kalkmortellaag. In de toren werd een vloer van aangestampte aarde
aangetroffen. In de zuidbeuk werden 15 begravingen aangesneden. Deze lagen oorspronkelijk

21

buiten de kerk maar door uitbreiding zijn deze in de kerk komen te liggen.
-

Locatie 3790: Het huidig restaurant gaat terug op een 17de-eeuwse pastorij.

-

Locatie 4: Hier bevond zich Kasteel Jourdain. Deze was gekend als "Hof te Crainhem" en ligt
aan de basis van het ontstaan van Kraainem. Van bij het ontstaan bestond Hoog-Kraainem (de
bewoningskern rond de kerk) namelijk uit een burchtkern met kerk, en een hofkern (hoeve)
waar het huidige kasteel Jourdain zich bevindt. De kasteelgebouwen liggen in een gedeeltelijk
ommuurd park. De eigenlijke toegang, geflankeerd door twee bakstenen hekpijlers met
hardstenen banden en dekplaat, ligt aan de Kasteelweg.

-

Locatie 171: Volgens cartografische bronnen bevond zich hier een watermolen.

Figuur 25: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2014)

Ter hoogte van de twee gebeurtenissen werd een archeologische prospectie uitgevoerd maar dit
leverde geen archeologisch relevante vondsten op.

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de tot het
midden van de 20ste eeuw onbebouwd was en uit landbouwgrond bestond. In hoeverre oudere
periodes aanwezig zijn kon niet aangeduid worden op basis van het bureauonderzoek. In de zeer nabije
omgeving werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De CAI-gegevens wijzen vooral op
vindplaatsen nabij de bestaande bewoningskernen (Zaventem, Kraainem). Het gaat enerzijds om
Romeinse vondsten (noordoosten) en middeleeuwse vondsten (zuidwesten). De ligging van het
projectgebied op een iets hoger en droger gelegen deel is alvast positief in functie van eventuele
menselijke occupatie.
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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 kon het archeologisch potentieel niet ingeschat worden.
De ligging op een iets hoger gelegen deel is op zich positief. Het ontbreken van vondsten uit
de buurt lijkt vooral te liggen aan het ontbreken van archeologisch onderzoek.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Ter hoogte van het gebouw en de verharding is het terrein zeker reeds oppervlakkig verstoord.
Hoe diep deze verstoring gaat kon niet achterhaald worden op basis van het bureauonderzoek.
Het reliëfverschil op het terrein is bij vergelijking met de omgeving vermoedelijk te wijten aan
het afgraven van de noordwestelijke zone. De hoger gelegen zuidoostelijke zone lijkt overeen
te komen met het oorspronkelijke reliëf. Mogelijk werd het terrein deels afgegraven om een
vlakke bouwzone te bekomen die qua hoogte aansloot bij de steenweg. Het zou dan gaan om
een afgraving van ca. 1,5-2 m.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Op basis van de toekomstige werken kan het projectgebied in verschillende zones ingedeeld
worden (zie figuur 6):
o Zone 1: Deze zone is momenteel verhard of groenzone. De asfalt zal verwijderd
worden wat voor een verstoring van ca. 10 cm zal zorgen. Deze zone ligt echter lager
dan de toekomstige nulpas (10,90 m TAW) en wordt ca. 50-70 cm (maximaal 1,1 m)
opgehoogd. De toekomstige verharding zal dus aangebracht worden in deze ophoging.
o

Zone 2 (1145m²): Deze zone is momenteel groenzone en een klein deel verhard. In
tegenstelling tot zone 1 ligt deze zone hoger en zal ze afgegraven worden. Het gaat
om een afgraving van ca. 0,5 tot 1,1 m.

o

Zone 3: Deze zone omvat de toekomstige ondergrondse parkeergarage (1990m²).
Deze zone zal zich op 4,08m onder de toekomstige nulpas bevinden. Hier is de
verstoring het grootste.

o

Zone 4: Deze zone omvat het toekomstige niet-onderkelderde gebouw (1104m²). De
afgewerkte vloer zal overeenkomen met de nulpas (10,90 m TAW). De onderzijde van
de vloer bevindt zich 50 cm onder deze nulpas. Gezien de variërende hoogte van het
maaiveld aan deze zijde betekent dit een afgraving van ca. 10 cm tot 1,5 m.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING 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. Vanaf deze periode tot het oprichten van de huidige gebouwen bestond het
terrein uit landbouwgrond. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn.
Er werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd, maar in de ruimere
omgeving werd Romeinse en Middeleeuwse occupatie vastgesteld, weliswaar nabij de huidige
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bewoningskernen. De ligging op een iets hogere locatie is trouwens positief naar eventuele oudere
occupatie.
De geplande werken konden op basis van hun verstoringsdiepte in verschillende zones opgedeeld
worden (zie 2.2.5). Per zone zal bekeken worden in hoeverre verder onderzoek noodzakelijk is.
- Zone 1: De verstoring zal hier ca. 10 cm diep gaan. De toekomstige verharding zal aangebracht
worden binnen de toekomstige ophoging waardoor de verstoring in deze zone dus minimaal
zal zijn. Er is voor deze zone dan ook geen bijkomend onderzoek noodzakelijk.
-

Zone 2: Deze zone is momenteel hoger gelegen en zal afgegraven worden. De verstoring
varieert tussen 0,5 tot 1,1m. Het gaat om een oppervlakte van 1145 m². Indien archeologische
resten aanwezig zijn worden deze mogelijk verstoord.

-

Zone 3: Ter hoogte van de toekomstige parkeergarage (1990m²) gebeurt de grootste
verstoring waarbij ca. 4,08 m diep gegraven zal worden. Indien archeologische resten aanwezig
zijn zullen deze verstoord worden. Ter hoogte van het huidig gebouw (957 m²) is echter niet
duidelijk in hoeverre deze de ondergrond reeds verstoorde.

-

Zone 4: Ter hoogte van het toekomstig niet-onderkelderd gebouw (1104m²) zal een verstoring
gebeuren die varieert tussen 10 cm en 1,5m. Indien archeologische resten aanwezig zijn
worden deze verstoord op de plaatsen waar iets dieper gegraven moet worden. Ter hoogte
van het huidig gebouw (366 m²) is echter niet duidelijk in hoeverre deze de ondergrond reeds
verstoorde. Gezien de hoogte van het maaiveld en de toekomstige ingreep kan men voor deze
zone aannemen dat de huidige verstoring door het gebouw (ca. 40-50 cm) ongeveer zal
overeenkomen met de toekomstige verstoring.

Samenvattend kan men stellen dat over ca. 3873 m² de archeologische ondergrond verstoord kan
worden (zone 2 + zone 3 + zone 4 (-huidige gebouw)). Hoewel de kans op het aantreffen van
archeologische sporen niet uit te sluiten valt, gaat het om een vrij beperkte oppervlakte waarvan op
basis van het bureauonderzoek verondersteld kan worden dat een deel bijkomend verstoord werd
door afgraving. Ook het oprichten van het huidige gebouw zal enige verstoring met zich meegebracht
hebben, hoewel de exacte diepte hiervan niet nagegaan kon worden. Omwille van bovenstaande
redenen lijkt het dan ook niet noodzakelijk bijkomend onderzoek uit te voeren gezien de kostenbatenanalyse niet opweegt ten opzichte van de mogelijke kennisvermeerdering.

2.3. SAMENVATTING GESPECIALISEERD PUBLIEK
Op basis van het bureauonderzoek kon 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 werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd,
maar in de ruimere omgeving werd Romeinse en Middeleeuwse occupatie vastgesteld, weliswaar nabij
de huidige bewoningskernen. De ligging op een iets hogere locatie is trouwens positief naar eventuele
oudere occupatie. De toekomstige bodemingreep zal ten opzichte van het verstoren van eventueel
aanwezige archeologische sporen vrij beperkt zijn in oppervlakte. Gezien mogelijk ook nog een deel
verstoord werd, lijkt bijkomend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk te zijn.
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2.4. SAMENVATTING NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Op basis van het bureauonderzoek kon 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 werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd,
maar in de ruimere omgeving werd Romeinse en Middeleeuwse occupatie vastgesteld, weliswaar nabij
de huidige bewoningskernen. De ligging op een iets hogere locatie is trouwens positief naar eventuele
oudere occupatie. De toekomstige bodemingreep zal ten opzichte van het verstoren van eventueel
aanwezige archeologische sporen vrij beperkt zijn in oppervlakte. Gezien mogelijk ook nog een deel
verstoord werd, lijkt bijkomend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk te zijn.
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