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Prospectie terrein kerkfabriek Diegem.
Op zondag 25 juni hebben we een prospectie uitgevoerd op het
terrein tussen de Hofstraat en de Kastanjedreef welk verkaveld wordt
door bouwbedrijf Verelst.
Aanwezig waren Paul, Theo en Etienne. Louis is even langs geweest.
Dit terrein had onze aandacht getrokken daar er in het verleden twee
Romeinse waterputten en een Romeinse weg werden aangetroffen.
Op het plan van professor Mertens uit de jaren vijftig van vorige
eeuw stond aangegeven dat over ongeveer twee derde van het
terrein een zandwinning had plaatsgevonden. Dit stemt overeen met
de boringen welke we er uitgevoerd hebben. De archeologische laag
is hier dus vroeger verloren gegaan. Ter plaatse van deze
zandwinning is het terrein aangevuld met bouwpuin, stukken beton,
steen en afval. Dit maakte de uitvoering van de boringen hier
bijzonder moeilijk. Ongeroerde grond komt er pas voor op -1.50 m
onder het maaiveld. De puinlaag is ongeveer 1.00m dik.
Aan de straatzijde, zowel langs de Hofstraat als langs de
Kastanjedreef is er een strook van een twintig tal meter diep waar er
geen uitzaveling heeft plaats gevonden. Daar is geen puin gestort
behoudens bovengronds een hoop stenen en ander afval. Hier
werden ook een paar kuilen gegraven voor het dumpen van afval.
Een boring op deze locatie toont een door zand afgedekte laag
organisch verontreinigd zand aan op een diepte van 60 cm.

Hieronder bevindt zich de moederbodem in ongeroerd zand. Een
klein gegraven putje toonde hetzelfde resultaat. Gezien de droogte
van de laatste tijd was het niet mogelijk om een sleufje te graven of
om een voldoende aantal boringen uit te voeren om deze laag verder
te onderzoeken. De boring bracht geen Romeins scherven –of
bouwmateriaal aan het licht. Wij vermoeden echter, zeker gezien de
historie van dit terrein, dat deze laag uit de Romeinse periode
dateert. Daar deze zone onder de geplande bebouwing komt te
liggen zou het zeker nuttig zijn de grondwerken te kunnen volgen.
Daar we van de kerkfabriek slechts tot dinsdag mogen prospecteren
kunnen we op het ogenblik niets meer doen.
We moeten proberen de gegevens van de nieuwe eigenaars te
bekomen teneinde in deze twee zones van het terrein verdere
prospectie te kunnen doen hetzij tijdens de bouw of ervoor na een
periode van regen als de bodem hanteerbaar is.
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