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1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Tervuren, Panquin site

Ligging

Duisburgsesteenweg/Kastanjedreef/Rijkunstdreef, deelgemeente
Tervuren, gemeente Tervuren, provincie Vlaams-Brabant

Kadaster

Tervuren, Afdeling 1 , Sectie E, Percelen 12D, 86D, 88D, 86E, 95F en
97E.

Coördinaten

Noordwest:

x: 160263,44

y: 168143,46

Noordoost:

x: 160363,11

y: 168235,67

Zuidwest:

x: 160552,66

y: 167964,20

Zuidoost:

x: 160510,35

y: 167930,24
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Plan 1: Plangebied op topografische kaart1 (digitaal; 1:10.000; 06/12/2019)
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Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2 (digitaal; 1:250; 06/12/2019)
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Plan 3: Aanpassing plangebied t.o.v. archeologienota ID97883 op GRB4 (digitaal; 1:250; 06/12/2019)

1.2 Juridisch kader en onderzoektraject

Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
3
4
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In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij
het erfgoed ex situ wordt behouden.
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uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken,
voorstel
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code
van Goede Praktijk 4.0.

1.3 Aanleiding
Deze archeologienota werd opgesteld als aanpassing van een bestaande archeologienota (ID9788) die
in december 2018 werd geschreven. De geplande werken zijn voor het grootste deel gelijk aan die
beschreven in de eerdere archeologienota. Enkele verschillen zijn de contouren van het plangebied en
de (impact van de) geplande werken, die in een latere paragraaf meer in detail worden beschreven.
Deze aangepaste versie werd ook opgesteld omdat een deel van het plangebied niet meer binnen de
eerste fase van vergunningsaanvraag viel (zie Plan 3). In een eerste fase wordt immers een
omgevingsvergunning aangevraagd in functie van de verkaveling van de gronden. Later worden nog
twee stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd voor de effectieve inrichting van het plangebied
en de sloop.
De initiatiefnemer plant een nieuwe inrichting en herontwikkeling van de historische Panquin-site. De
geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen (waaronder de aanleg van wegenis, een
hotel en wooneenheden met ondergrondse parkeergelegenheid en een groendomein met vijver) die
qua omvang een directe bedreiging betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed.

De site ligt in het Park van Tervuren, dat is opgenomen als beschermd monument in zijn geheel en dat
een aantal erfgoedobjecten omvat. Het Hoefijzer of Kazerne Panquin (ID 300088) werd opgetrokken
halverwege de 18de eeuw als een stallen- en bediendencomplex. Het was bedoeld als prestigieuze
inkom tot de zomerresidentie van Karel van Lotharingen. In 1897 werd het omgevormd tot de
Panquinkazerne.6 Het omliggende park, de Warande, was ooit het besloten jachtgebied van de
hertogen van Brabant (ID 135095). Kort voor 1213 vestigde hertog Hendrik I zich op het oostelijke punt
van een landtong in Tervuren. Zijn residentie was in eerste plaats een jachtslot maar groeide uit tot
een kasteel dat een prominente rol had in het uitzicht en de geschiedenis van Tervuren. De bijhorende
gronden – de Warande – werden in de 17de eeuw ontsloten door rechte dreven en ommuurd door

5
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De totale oppervlakte van het plangebied Tervuren Panquin bedraagt ca. 35.543 m², de geplande
bodemingrepen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 18.622 m². Het plangebied valt buiten een
beschermde archeologische site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde zone en komt niet voor op
de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden
geen archeologie).5
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een bakstenen muur met tien poorten. In de 18de eeuw werd het dambordpatroon gewijzigd en kreeg
het een stervormige aanleg, waarbij de verschillende lanen samenkwamen in de ‘Zevenster’.7
Aangezien de totale oppervlakte van de bodemingreep 3.000 m² of meer bedraagt, is volgens het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een archeologienota vereist. Deze archeologienota,
waarvan akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed, wordt bij de verkavelingsaanvraag
gevoegd.

1.4 Huidige situatie en geplande werken
1.4.1 Huidige situatie
Het plangebied maakt deel uit van militair domein en is op heden grotendeels in gebruik als stockage
en opslag voor diverse gemeentelijke doeleinden. Het plangebied bestaat uit een aantal beschermde
monumenten, waaronder het hoefijzervormige pand (zie Plan 4) in het noordwesten van het domein
en de bijna parallel lopende orangerie (zie foto’s nr. 7 en 10). Daarnaast bestaat het onderzoeksterrein
uit diverse al dan niet (gedeeltelijk) vervallen structuren, waaronder een hangar en bijgebouw in het
zuidoosten van het plangebied (zie foto’s nr. 1 t.e.m. 6), een bijgebouw (zie foto nr. 8) gelegen tussen
de boomgaard (zie foto nr.11) en het middenplein, de conciërgewoning centraal gelegen (zie foto nr.
7) en enkele grote en kleine nutsgebouwen op het hoger gelegen deel ten westen van het plangebied
(zie foto’s nr. 12, 13, 15, 16, 17 en 18). Het plangebied wordt onderverdeeld in een noordelijk en
zuidelijke deel dat van elkaar gescheiden wordt door een keermuur (zie foto’s nr. 9 en 10). Ook deze
lijkt in vervallen toestand. Via de westelijke helft wordt het hoogteverschil van het terrein overbrugd
door een trap (zie foto nr. 12). Verder wordt het plangebied gekenmerkt door verharding in de vorm
van betonplaten, kasseien en tegels en enkele zones met gras.
De gebouwen zijn, met uitzondering van de conciërgewoning, alle verlaten, sommigen worden
gebruikt als tijdelijke stockageruimte. Het hoefijzervormige pand werd op het moment van het
plaatsbezoek gedeeltelijke gerenoveerd. De werkzaamheden gebeurden ter hoogte van de gevels en
het dak. Zowel de voormalige militaire gebouwen en hangar in het oostelijke gedeelte, als de centraal
gelegen conciërgewoning hebben geen ondergrondse structuren. De structuren ten westen van het
plangebied zijn gedeeltelijk ondergronds ingewerkt in het niveauverschil. De boomgaard wordt op
heden gebruikt als gemeenschappelijke tuin en twee verharde zones worden gebruikt als
parkeerplaats (zie Plan 4).
Zoals te zien op Plan 4 is ten noordoosten van het plangebied een grote waterpartij gelegen. Ten
zuidwesten van het plangebied ontspringt de Voer, een kleine waterloop die later afwatert in de Dijle.
Deze waterloop loopt onder het plangebied door om vervolgens via een ondergrondse structuur (zie
Figuur 2) naar deze waterpartij geleid te worden en verder richting de Dijle te gaan.

7
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Op basis van de diverse structuren en verhardingen kan worden vastgesteld dat het plangebied tijdens
de voorbije decennia verschillende bouwfasen gekend heeft, elk in functie van een wijziging in gebruik.
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Plan 4: Plangebied op de orthofoto8 met aanduiding van de fotoposities terreinbezoek
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Figuur 1: Foto’s terreinbezoek in december 2018 (© BAAC Vlaanderen)
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b

a

Figuur 2: Foto's doorloop Voer (a.ondergrondse doorloop op het terrein, b. opening naar de
waterpartij, ©BAAC Vlaanderen)

1.4.2 Geplande werken en bodemingrepen
Algemeen
De opdrachtgever plant op het terrein een nieuwbouwproject en de herbestemming van een aantal
bestaande gebouwen. Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden
onherroepelijk vernietigd. Tijdens de opmaak van een archeologienota in functie van een
verkavelingsvergunning wordt normaliter uitgegaan van een volledige verstoring van het terrein. Voor
dit dossier waren echter vergevorderde bouwplannen beschikbaar, waardoor een meer nauwkeurige
analyse van impact kon gemaakt worden.
Zoals eerder gezegd is deze archeologienota een aanpassing van een dossier dat in het najaar van 2018
werd opgesteld en bekrachtigd. De aard van de werken verschilt niet danig van deze beschreven in
2018. De grote lijnen van de geplande werken zijn zeer gelijkaardig. Bij vergelijking tussen de
bouwplannen bleek wel op enkele punten de afmetingen, dieptes en de contouren van de geplande
werken te zijn aangepast. De aard en omvang van de ingrepen worden hieronder beschreven.

Centraal in het plangebied worden drie nieuwbouwblokken met een residentiële functie gepland. Aan
de Duisburgsesteenweg komt De Poort (zie Figuur 3), tussen de orangerie en nieuwe vijver Het Plein
(zie Figuur 4) en aansluitend aan het parkbos komt Het Park (zie Figuur 5). De gebouwen bestaan elk
uit vier verdiepingen en worden met elkaar verbonden door een ondergrondse parkeergarage. Deze
parking heeft een eerste niveau van ca. 4000 m² en een tweede ondergronds niveau met een
oppervlakte van ca. 18.250 m². De maximale diepte van het eerste niveau zal ca. 5 m onder het
maaiveld bedragen, waarbij lokaal nog rekening dient gehouden te worden met een verdieping voor
enkele liftschachten en funderingen. Het tweede niveau is ca. 6 – 6,5 m diep ten opzichte van het
maaiveld, waarbij nog rekening dient gehouden te worden met de dikte van de funderingsplaat. Ook
komen onder de dragende muren nog diepere funderingssleuven. Ter hoogte van de geplande
parkeerniveaus kan dus met zekerheid een volledige verstoring worden verwacht van de huidige
bodemopbouw.
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Residentiële gebouwen
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Figuur 3: Dwarsdoorsnedes van residentieel gebouw De Poort9
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Figuur 5: Dwarsdoorsnedes van residentieel gebouw Het Park11
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Doorsnedes aangeleverd door de opdrachtgever
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Figuur 4: Dwarsdoorsnedes van residentieel gebouw Het Plein10
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Toren
In het verlengde van het residentiële gebouw Het Park wordt een nieuwbouwcomplex de Toren
gepland dat onder andere kantoren en horecagelegenheden zal herbergen. Dit gebouw zal uit diverse
verdiepingen bestaan en wordt voorzien van een ondergrondse parkeergelegenheid dat zal aansluiten
met de grote parkeergarage onder het plein. De parkeergarage onder de Toren zal slechts één
verdieping hebben, gefundeerd op een diepte van ca 3,25 m onder het maaiveld.

Figuur 6: Doorsnede van het Torengebouw met ondergrondse parkeergarage12

Het bestaande hoefijzercomplex en orangerie krijgt een herbestemming als hotel met spa en
restaurant. Hiervoor wordt een vleugel bijgebouwd ter hoogte van de Duisburgsesteenweg (zie Figuur
7). Onder een deel van het nieuwe gebouw en het hoefijzercomplex wordt een ondergrondse
parkeerruimte voorzien. Deze zal uit minimum één en plaatselijk maximum drie verdiepingen bestaan.
Op zijn diepste punt komt de funderingsplaat van de parkeergarage op een diepte van 67,8 m TAW te
liggen, wat een maximale uitgraving van 8,7 m onder het maaiveld inhoudt. Verder wordt ook een
ondergrondse een spa, een restaurant, een keuken en fitnessruimte voorzien. Deze ruimtes worden
gefundeerd op een diepte van 68,2 m TAW, wat een uitgraving impliceert van maximaal 7,3 m onder
het maaiveld. Het maaiveld helt echter vrij sterk af over de lengte van het gebouw, waardoor de diepte
van de uitgraving op zijn kleinst nog ca. 3,2 m bedraagt. Plaatselijk wordt voor de liftkoker nog een
extra uitgraving van 1,8 m onder de funderingsplaat voorzien.
Om het nieuwe gebouw te doen aansluiten met het bestaande Hoefijzercomplex wordt een
tussenruimte met liftkoker voorzien, waarvoor een deel van de bestaande helling zal worden
weggegraven (zie Figuur 8).

12
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Hotel
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Figuur 7: Doorsnede van het hotel met ondergrondse garages (links), spa (centraal) en keukens
(rechts)

Figuur 8: Doorsnede van de aansluiting van nieuwe hotelvleugel (links) met bestaand

13
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Hoefijzercomplex (rechts) en doorgang met liftkoker (centraal)13
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Figuur 9: Zicht op verdieping -2 onder het hotel
Inrichting park
Rondom deze residenties wordt een waterpartij, een groenzone en verschillende verhardingen
voorzien. Met uitzondering van de waterpartij wordt voor de verdere inrichting van het plangebied
een eerder relatief lage impact op de bodem verwacht. Voor de waterpartij wordt een hellende
oppervlakte van ca. 4600m² voorzien, voor de waterpartij zelf wordt ook eerder een volledige
verstoring verwacht.
Impactanalyse

-

De impactdiepte van de ondergrondse garages bedraagt minimaal -3,5 m en maximaal ca. -9
m. Gezien de aanzienlijke diepte van de werken wordt in deze zones uitgegaan van een
totaalverstoring.

-

Ter hoogte van het hoefijzercomplex en orangerie worden geen bijkomende uitgravingen
voorzien.

-

De uitgraving rond de vijver zal maximaal -2 m bedragen. Voor het uitgraving van de vijver
zelf wordt van een totaalverstoring uitgegaan.

-

De impactdiepte van de groenzones in het centrale plein worden als minimaal geschat

-

Onder het spa- & restaurantgebouw wordt een maximale verstoring voorzien van -7,5 m. Het
maaiveld helt tamelijk af naar het noordoosten, waardoor de minimale verstoring op -3,2 m
wordt geschat. Gezien de aanzienlijke diepte van de werken wordt in deze zones uitgegaan
van een totaalverstoring.

BAAC Vlaanderen Rapport 1306

De geplande werken omvatten een aantal deelaspecten die elk een verschillende impact zullen hebben
op het bodemarchief. Bij een verkavelingsvergunning wordt normaal uitgegaan van een
totaalverstoring. Voor dit dossier waren echter definitieve bouwplannen beschikbaar, waardoor een
meer nauwkeurige analyse van impact kon gemaakt worden. Hieronder wordt een opsomming
gegeven van de impactdiepte van de geplande werken. Hierbij moet nog een bijkomende verstoring
worden gerekend voor de dikte van de funderingsplaat en een buffer voor compactie van de
ondergrond door zware machines e.d.
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Plan 5: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting14 op orthofoto15(digitaal; 1:1;
09/12/2019)
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Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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1.5 Randvoorwaarden
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Vanwege het feit dat er nog gebouwen op het terrein staan die moeten worden gesloopt en verharding
aanwezig is die moet worden opgebroken, betreft het hier een archeologienota met uitgesteld
vooronderzoek. Dit houdt in dat eventuele ingrepen in de bodem zoals gesteld in het programma van
maatregelen op een later tijdstip, na het verkrijgen van betreffende vergunningen en eventueel na de
sloop van de gebouwen uitgevoerd dient te worden.
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2 Bureauonderzoek
Dit bureauonderzoek werd overgenomen uit de archeologienota ID9788.16 De kaarten werden
aangepast naar het nieuwe plangebied.

2.1 Werkwijze en strategie
2.1.1 Onderzoeksdoelstelling
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt
het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of
ontsloten informatiebronnen.

2.1.2 Onderzoeksvragen
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?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

2.1.3 Methoden en technieken

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.
Administratieve en geografische kaarten:

16

-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

VAN DER DOOREN e.a. 2018
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Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.
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-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart

-

Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken. Naast de gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.17
Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
-

CAI-kaart

-

Ferrariskaart

-

Atlas der Buurtwegen

-

Poppkaart

-

Vandermaelenkaart

-

Wegenkaart van Brussel uit 1905

-

Topografische kaart van De Wautier

-

Kaart van Victor Jean Constant

-

Topografische kaart 1924 (Cartesius)

17

CARTESIUS 2019

BAAC Vlaanderen Rapport 1306

Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke advisering
ingewonnen bij derden.
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2.2 Assessment
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

2.2.1 Landschappelijk kader
Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Plan 1 en Plan 2. Tervuren is de
hoofdgemeente van de gelijknamige fusiegemeente en is gelegen in de Belgische provincie VlaamsBrabant. In het noorden grenst Tervuren aan de gemeenten Wezembeek-Oppem en Zaventem, in het
noordoosten aan de gemeente Kortenberg, in het oosten aan de gemeente Bertem, in het zuidoosten
aan de gemeente Huldenberg, in het zuiden aan de gemeente Overijse en in het westen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeente kan onderverdeeld worden in vier deelgemeenten:
Duisburg, Moorsel, Vossem en Tervuren.

De ruime omgeving rond het projectgebied kent een sterk versneden reliëf en bevindt zich volgens het
Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 65 en 120 m + TAW (Plan 6 en Plan 7). Het
plangebied zelf bestaat uit een hoger gelegen noordelijk deel (ter hoogte van de bebouwing) en een
lager gelegen zuidelijke zone (ter hoogte van het grasveld en de wegenis). Het plangebied bevindt zich
tussen de 68 en 76 m + TAW. De grote hoogteverschillen binnen het onderzoeksterrein hebben
vermoedelijk te maken met de aanwezige bebouwing en het feit dat het plangebied in de Voervallei

BAAC Vlaanderen Rapport 1306

Het onderzoeksterrein is gelegen binnen het dorpscentrum van Tervuren. Het marktplein ligt op
slechts een tiental meter ten noordwesten van het plangebied. De verstedelijkte woonkern bevindt
zich tussen twee groene oases, het Zoniënwoud in het zuidwesten en de Warande in het noordoosten.
Het plangebied is gelegen op de overgangszone tussen laatstgenoemd gebied, dat ook wel het Park
van Tervuren genoemd wordt, en de dorpskom van Tervuren. Net ten oosten van het plangebied liggen
acht opeenvolgende vijvers rond een hoger gelegen deel met een opvallende stervormige aanleg van
waaruit acht dreven vertrekken. De verschillende lanen komen samen in de zogenaamde Zevensterre.
Een ander beeldbepalend gegeven is de Tervurenlaan die ca. 350 m ten noorden van het
onderzoeksterrein loopt. De Tervurenlaan is een zeer brede baan die doorloopt over meerdere
gemeenten. Op het grondgebied van Tervuren vormt ze de noordelijke begrenzing van het eigenlijke
dorpscentrum en tegelijkertijd de scheiding tussen het centrum en de residentiële bebouwing in het
noordwestelijke deel van Tervuren. Ze loopt via een recht tracé in zuidwestelijke richting van aan het
park van Tervuren, in de as van het Koloniënpaleis, tot even voorbij de rotonde ter hoogte van het
kasteel van Ravenstein. Het plangebied zelf wordt in het noorden begrensd door de Kastanjedreef, in
het oosten door de Rijkunstdreef en in westen en zuiden door de Duisburgsesteenweg. Binnen de
contouren van het plangebied lopen een aantal straten die Warande genoemd worden, verwijzend
naar het voormalige jachtgebied van de hertogen van Brabant (zie verder). Kadastraal betreft het de
percelen uit Afdeling 1, Sectie E, perceelnummers 12D, 86D, 88D, 86E, 95F en 97E. Op de
bodemgebruikskaart staat het plangebied grotendeels gekarteerd als andere bebouwing. Een klein
stukje, ter hoogte van perceel 97E, staat aangeduid als akkerbouw.
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gelegen is. Bovendien lijkt de zuidelijke helft van het terrein in het verleden lokaal afgegraven te zijn
geweest.
Landschappelijke situering
Het onderzoeksterrein bevindt zich volgens de kaart met aanduiding van traditionele landschappen
net binnen de zone die aangeduid staat als Stedelijke gebieden en havengebieden. Het plangebied
grenst aan de Brabantse Leemstreek (Plan 8).18
In landschappelijk en geomorfologisch opzicht situeert het plangebied zich ter hoogte van het ZuidBrabants plateau, meer bepaald in de Voervallei.19
De topografie van de omgeving rondom het plangebied wordt gekenmerkt door een sterk versneden
reliëf waarbij het hoogste punt zich bevindt op de waterscheidingskam Zenne-Dijle ter hoogte van SintGenesius-Rode. Vanaf dit punt daalt het reliëf naar het noorden toe tot een hoogte van + 25 m nabij
Zaventem. Een dik en algemeen verspreid loessdek heeft er de reliëfverschillen plaatselijk sterk
afgezwakt. Dit gebied is gekend als het Brabants Plateau.20

18

ANTROP e.a. 2002
DE MOOR & MOSTAERT 1993
20 SCHROYEN 2003
19
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Rondom het plangebied zijn slechts weinig waterlopen gesitueerd. De opvallendste waterloop is de
Voer, die het plangebied ondergronds doorkruist. Het park van Tervuren fungeert samen met het
Zoniënwoud en Kapucijnenbos als brongebied van de Voer. Ca. 14 km ten noordoosten van het
plangebied mondt de Voer uit in de Dijle. Bovendien zijn de waterlopen in de directe omgeving van
het plangebied natuurlijk. Dit is af te leiden uit de quartairgeologische kaart en de cartografische
bronnen.

22

Plan 6: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)21 met waterwegen (digitaal;
1:1; 06/12/2019)
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22 AGIV

2019a
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Plan 7: Plangebied en hoogteverloop op het DHM22 (digitaal; 1:1; 09/12/2019)
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Figuur 10: Hoogteverloop terrein23

Plan 8: Plangebied op de kaart van de traditionele landschappen24 (digitaal; 1:1; 09/12/2019)

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van de Formatie van Brussel, de
oudste formatie van de Zennegroep (Plan 9). Het betreft een heterogene afzetting die bestaat uit een
afwisseling van kalkrijke en kalkarme zandpakketten. De afzettingen bestaan uit lichtgrijs fijn zand dat
kalkhoudend is en soms fossielen bevat. Er kunnen kiezel- en kalksteenbanken voorkomen. De Zanden
van Brussel komen vooral voor in geulen. Het geulvormig karakter brengt grote dikteverschillen mee
over relatief korte afstand. De dikte kan oplopen tot 80 m.25

23 AGIV

2019a
AGIV 2018
25 SCHROYEN 2003
24
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Paleogeen en neogeen (tertiair)
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Quartair
Op de quartairgeologische kaart (1:200.000) komen twee soorten afzettingen voor binnen het
plangebied (Plan 10). Het merendeel van het onderzoeksterrein staat gekarteerd als eolische
afzettingen (zand tot silt) van het weichseliaan (laatpleistoceen), mogelijk vroegholoceen. Deze
bestaan uit zand tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen en uit silt (loess)
in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen (ELPw). Hellingsafzettingen van het quartair kunnen
voorkomen (HQ) (type 2). Het plangebied wordt van oost naar west doorkruist door een band van
fluviatiele afzettingen (type 2a). De fluviatiele afzettingen (organochemsich en perimarien) dateren uit
het holoceen en mogelijk tardiglaciaal (laatweichseliaan) (FH). Eronder kunnen eolische afzettingen
(zand tot silt) uit het weichseliaan voorkomen (ELPw) met mogelijk hellingsafzettingen van het quartair
(HQ). Onderaan bevinden zich fluviatiele afzettingen van het weichseliaan (laatpleistoceen) (Figuur
11).
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Ook op de quartairgeologische kaart (1:50.000) komen meerdere lithoprofieltypes voor binnen het
plangebied (Plan 12). Het noorden van het plangebied staat gekarteerd als afzettingen van type 17.
Deze afzettingen bestaan uit laatweichseliaan eolisch leem van het prequartair substraat. Het zuiden
van het plangebied staat aangeduid als type 13. Dit zijn eveneens eolische leem afzettingen, maar uit
het middenweichseliaan. Beide types worden van elkaar gescheiden door een strook alluvium uit het
holoceen en tardiglaciaal.
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Plan 9: Plangebied op de tertiairgeologische kaart26 (digitaal; 1:50.000; 06/12/2019)

26 DOV

VLAANDEREN 2019b

BAAC Vlaanderen Rapport 1306

Verslag van Resultaten

27

Plan 10: Plangebied op de quartairgeologische kaart27 (digitaal; 1:200.000; 06/12/2019)
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Figuur 11: Kenmerken van de quartairgeologische kaart betreffende het plangebied29

28
29
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Plan 11: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:50.00028 (digitaal; 1:50.000; 06/12/2019)
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Bodem
Op de bodemkaart van Vlaanderen zijn binnen het plangebied verschillende bodems waarneembaar
(zie Plan 12). Het noorden van het plangebied staat gekarteerd als bebouwde zone (OB). Bodemtype
OB bestaat uit kunstmatige gronden binnen bebouwde zones, in dit geval het dorpscentrum van
Tervuren. Soms wordt het bodemprofiel namelijk door het ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd (kunstmatige gronden). De bodems in de bebouwde zone (OB) zijn daar een voorbeeld van.
Een ander voorbeeld van dergelijke bodems zijn de sterk vergraven gronden die centraal in het
plangebied voorkomen (OT). In het uiterste zuiden van het onderzoeksterrein komen nog twee
bodemtypes voor. Enerzijds wordt het zuiden van het projectgebied gekarteerd als droge leembodem
zonder profiel (Abp(c)), die voorkomt in colluviale droge leemdepressies. Deze gronden bestaan uit
leemmateriaal geërodeerd van de hoger liggende plateaugronden. Anderzijds bevindt zich in het
zuiden een zeer droge tot matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke tot duidelijke ijzer en/of
humus B horizont (SAF). Deze bodems vertegenwoordigen een heterogeen mozaïek van zeer droge tot
matig natte lemige zandgronden en zijn meestal te droog, soms natter wanneer de oppervlakkige
ontwatering langzaam is of wanneer een ondoorlatend substraat aanwezig is.

2.2.2 Historisch kader
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Tervuren. Archeologische vondsten uit het neolithicum en
de Romeinse periode getuigen van het oude verleden van Tervuren; de eerste bewoners vestigden
zich op de hoogten en op de samenvloeiing van de inmiddels dichtgeslibde Maalbeek en de Voer.31

30
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Plan 12: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen30 (digitaal; 1:20.000; 06/12/2019)
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Tervuren, in oorsprong Fura, dankt zijn benaming aan de ligging aan de Voer, een zijriviertje van de
Dijle, dat ontspringt in de zoom van het Zoniënwoud. De naam duikt voor het eerst op in een werk van
circa 743-750 over het leven van de Luikse bisschop Sint-Hubertus die evangeliseerde in de Voervallei,
een villa bezat in Tervuren en daar in 727 zou gestorven zijn. Van oudsher en dit tot vandaag is de
verering van Sint-Hubertus een belangrijke schakel in de geschiedenis van Tervuren. In oude
manuscripten en 18de-eeuwse akten komt de benaming Fura Ducum (van de hertog) voor als
verwijzing naar de woonplaats van de hertog. Naderhand werd het voorzetsel ter bijgevoegd in de
betekenis van dorp ter Voer (Vure) en ontwikkelde de benaming zich tot Tervuren.32
In 1129 schonk Godfried van Brabant tussen Vossem en Tervuren goederen aan de Parkabdij
(Heverlee), die er een indrukwekkende domeinhoeve uitbouwde. Hertog Hendrik I koos in 1190
Tervuren tot residentieel verblijf.33 Deze hertog van Brabant vestigde zich mogelijk in een al bestaande
burcht op een landtong, gevormd door de samenvloeiing van de Maalbeek en de Voer.34 Kort voor
1226 moet hij aan de bewoners van Tervuren speciale vrijheidsrechten hebben verleend. In 1301
werden deze nader omschreven en werd uitdrukkelijk gesteld dat de vrijheid het Leuvense recht
genoot. In 1227 schonk de hertog de twee bestaande bedehuizen, samen met de bediening van zijn
slotkapel, aan de Parkabdij. Het oudste, toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper, werd tot kapel verlaagd en
moest de titel van moederkerk afstaan aan de jongere Sint-Jan-de-Evangelistkerk in het
dorpscentrum.35 Dit centrum was voor het grootste deel omgeven door natuurlijke waterlopen, de
Voer in het noorden en de Maalbeek in het zuiden, samenlopend in het oosten. Er waren vier
toegangspoorten, de Leuvensepoort (Vlonderse Hoek), de Brusselpoort (Brusselsesteenweg, ter
hoogte van de Vestenstraat), de IJssenepoort (begin Jezus Eiklaan) en de Hoelaerpoort (tussen
Bergestraat en Wolvenweg).36
In de 14de en 15de eeuw was Tervuren economisch en sociaal erg welvarend. De vrijheid kreeg een
zeker stedelijk uitzicht met poorten, een gasthuis, een halle en enige lakenindustrie. Echter, in de 16de
eeuw ging het minder goed. Oorlog, godsdiensttwisten, verwoestingen en hongersnood verarmden de
bevolking en ruïneerden de mooie gebouwen.37 In 1572 en 1582 werd Tervuren door de geuzenlegers
geplunderd.38
Sinds de 13de eeuw was het slot van Tervuren een geliefkoosd verblijf voor de hertogen (Figuur 12
t.e.m. Figuur 14). Hun jachtslot werd in de 14de eeuw uitgebouwd tot een indrukwekkend paleis. De
Aartshertogen lieten het vorstelijk domein met een speciale Sint-Hubertuskapel herinrichten door
Wenceslas Cobergher. Ook landvoogd Karel van Lorreinen besteedde aanvankelijk bijzondere
aandacht aan dit jachtverblijf. Hij richtte in het park ook verschillende manufacturen op. Bij zijn dood
was het kasteel zo vervallen, dat het in 1781 werd afgebroken op bevel van keizer Jozef II.39 In 1815
werd het domein geschonken aan prins Willem van Oranje , die er een residentie liet optrekken, die
echter in 1879 afbrandde. Leopold II stichtte er het Kongo-Museum (nu Africamuseum)(1901-1909).40
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34 IOE 2019, ID 120576
35 HASQUIN & VAN UYTVEN 1980
36 IOE 2019, ID 120576
37 VANDEPUTTE 2011
38 HASQUIN & VAN UYTVEN 1980
39 VANDEPUTTE 2011
40
HASQUIN & VAN UYTVEN 1980
41 HASQUIN & VAN UYTVEN 1980
33

BAAC Vlaanderen Rapport 1306

In 1626 werd door Aartshertogin Isabella een Capucienenklooster gesticht. Het werd in 1796
afgeschaft en is verdwenen. Onder de talrijke kastelen en domeinen die in Tervuren bestonden, dienen
vermeld het kasteel Ravenstein (nu golfcentrum), het Robiano-kasteel en het Hof van Melijn, eertijds
eigendom van de erfelijke burggraven Tervuren.41
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Figuur 12: Ets van het kasteel van Tervuren (gepubliceerd in 1606 door Jean-Baptiste Gramaye).42

42

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Tervuren#/media/File:Tervueren_-_Ch%C3%A2teau_des_Ducs_de_Brabant.jpg Geraadpleegd
op 05/11/2018
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Figuur 13: Het kasteel van Tervuren op een schilderij van Jan Bruegel de Oude, ca. 1621.
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SANDERUS 1641
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Figuur 14: Kasteel van Tervuren volgens Sanderus (1659)43
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2.2.3 Cartografische bronnen
Frickx (1744)

Plan 13: Tervuren op de Frickxkaart (analoog; 25/10/2018)
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De oudste beschikbare cartografische bron is de Fricxkaart (Plan 13). Uit deze kaart is niet bijzonder
veel informatie te halen. De gemeente wordt afgebeeld als Ter Vueren. Ook de kleinere gehuchten
Vossem en Duysburg staan afgebeeld. Ter Vueren wordt gekenmerkt door een brede landweg en de
waterloop de Voere. Deze kaart dateert uit de periode dat het jachtslot van Hendrik I, hertog van
Brabant, uitgroeide tot een mooi kasteel, Château Royal. Dit kasteel zal doorheen de hele geschiedenis
en ontwikkeling van Tervuren een belangrijke rol blijven spelen. Later zal het kasteel dienst doen als
buitenverblijf. Ten zuiden van dit kasteel staan ook een kerk een kapel afgebeeld. De kapel was
oorspronkelijk een kerk toegewijd aan Sint-Jan de Doper, maar deze werd verlaagd tot kapel en moest
de titel van moederkerk afstaan aan de jongere kerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist in het
dorpscentrum (S. Jean). In het Zoniënwoud ten zuiden van het dorpscentrum staat het inmiddels
verdwenen kapucijnenklooster nog afgebeeld (Capucins). Ten westen van het centrum, aan de rand
van het Zoniënwoud, ligt het Hof van Ravenstein (Ravestijn). De naam Ravenstein verwijst naar de
bouwheer van een voorafgaand 15de-eeuwse jachtpaviljoen. In een latere fase werd het gebouw
omgevormd tot een hof van plaisantie met landhuis en koetshuis. Het plangebied Tervuren Panquin is
nog niet te onderscheiden op deze kaart.
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Villaret (1745-1748)
De Villaretkaart (Figuur 15 en Figuur 16) is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het
Franse hof en één van de makers. De kaart kwam tot stand na één van de Franse veroveringstochten
door onze gebieden (1745-48). In totaal bestaat de Villaretkaart uit meer dan tachtig kaartbladen. Door
de zin voor detail bieden die een uniek zicht op onze gewesten, zo’n kwarteeuw vroeger dan de
bekende Ferrariskaart uit 1770-1778. De kaart geeft een rijk beeld van ons cultuurlandschap en de
evolutie ervan.
Op de Villaretkaart is duidelijk te zien dat het plangebied zich tussen het dorpscentrum en het
prestigieuze domein van het kasteel van Tervuren bevindt. Het kasteel met hoektorens is volledig
ommuurd en omgracht. Via een ophaalbrug staat het kasteel met het dorp in verbinding. Op het
voorplein werd ter vervanging van de houten Sint-Huybrechtscapelle de nog bestaande SintHubertuskapel (1616-1617) opgetrokken (ca. 60 m ten oosten van het plangebied). De directe
omgeving van het kasteel werd verfraaid met een motte in de Borgvijver en met geometrisch
aangelegde siertuinen. De ontsluiting van de Warande gebeurde door rechte dreven.
Het plangebied Tervuren Panquinsite kan reeds bij benadering onderscheiden worden. Het
onderzoeksterrein bevindt zich net ten zuiden van het kasteel van Tervuren en wordt doorkruist door
een landweg waarlangs bebouwing voorkomt. Verder bestaat het terrein uit groenzones en
waterpartijen.

Figuur 15: Aanduiding van het plangebied (rode cirkel) bij benadering op de Villaretkaart (1745-1748)
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(noorden bevindt zich bovenaan)44
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Figuur 16: Detail van de Villaretkaart met aanduiding van het plangebied (rode cirkel) bij benadering
(noorden bevindt zich bovenaan)45
Ferraris (1771-1778)
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de
Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden.
Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.

Ook binnen het plangebied zelf vonden halverwege de 18de eeuw grote veranderingen plaats. In het
noorden van het onderzoeksterrein wordt het zogenaamde Hoefijzer opgetrokken, dat later in gebruik
genomen wordt als Panquinkazerne (1897). Het betreft een hoefijzervormig stallen- en
bediendecomplex dat bedoeld was als prestigieuze en monumentale kasteeltoegang tot de
zomerresidentie van Karel van Lotharingen. Het gebouw werd ontworpen door hofarchitect JeanAndré Anneessens. Na zijn dood in 1754 werden de werken voortgezet door Jean Faulte. Het gebouw
werd in 1761 voltooid. De gebogen vleugels van het hoefijzer dienden als onderkomen voor de
paarden en de koetsen en in de twee symmetrisch opgestelde hoekpaviljoenen woonden de
voornaamste bedienden. Aansluitend op het hoefijzervormig, naar het dorpscentrum halsvormig
45
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Op de Ferrariskaart (Plan 14 en Plan 15) is te zien dat het uiterlijk van de Warande sterk gewijzigd is.
Het kasteel werd in de 18de eeuw onder Karel van Lorreinen verbouwd en uitgebreid als
zomerresidentie en het oorspronkelijke dambordpatroon van het kasteeldomein werd gewijzigd in een
stervormige aanleg, waarbij de diverse lanen samenkwamen in de Zevenster. Op Hoogvorst werd het
Château Charles gebouwd dat te bereiken was via een rechte weg vanaf de huidige Tervurenlaan. Op
de dam van de Goordalvijver verrees tussen 1755 en 1760 een 80 meter breed, boogvormig industrieel
complex dat het oostelijke eindpunt van een langgerekte zichtas vormde. De Borchtvijver en
Goordalvijver werden met elkaar verbonden door een kanaal zodat Karel van Lorreinen per gondel van
het kasteel naar de werkplaatsen kon varen. Ten zuiden van het kasteel werd een terrasvormige
lusttuin aangelegd, verfraaid met fonteinen, vazen, beelden, een labyrint, speeltuigen, een badvijver
met kunstig beschilderde Chinese paviljoenen, een cascade, een volière voor exotische vogels, dit alles
verbonden met trappartijen en loofdichte boomgalerijen.
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vernauwend complex, werd een nieuwe dreef aangelegd, de huidige kasteelstraat, die de directe
verbinding vormde tussen het kasteel en het dorpscentrum. Ten zuiden van het Hoefijzer bevond zich
een langgerekte rechthoekige orangerie, waarvan de bouw voltooid werd in 1761. Verder ten zuiden
lag de bijhorende botanische tuin.
Topografische kaart van De Wautier (1814-1824)
De “Carte topographique de Bruxelles et de ses environs” ontworpen door G. De Wautier en
gegraveerd door J.B. Jouvenel dateert uit de periode 1814-1824.
Naar aanleiding van de uitvaardiging van het decreet van 15 november 1781 werd het hertogelijk
kasteel in 1782 gesloopt (Plan 16). Vandaar dat het kasteel op deze kaart niet langer afgebeeld staat.
De Sint-Hubertuskapel en het Hoefijzer bleven gevrijwaard van sloop.
Binnen het plangebied verandert weinig. Tijdens de Franse periode werden de voormalige
paardenstallen van het Hoefijzer van Karel van Lorreinen bij keizerlijk decreet omgevormd tot stoeterij
van het Département de la Dyle, een functie die verder werd uitgebouwd onder kroonprins WillemFrederik van Oranje, wat gepaard ging met een verhoging van het wagenhuisgedeelte.
Vandermaelen (1846-1854)
Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten (Plan 17), die gemaakt zijn door Philippe
Vandermaelen. Zijn gedetailleerde (schaal 1:20.000) Carte topographique de la Belgique is tussen 1846
en 1854 gemaakt en bestaat uit 250 folio’s.
Als dank voor geleverde prestaties tijdens de Slag bij Waterloo werd het domein in Tervuren
geschonken aan Prins Willem-Frederik van Oranje, zoon van de koning der Verenigde Nederlanden. Hij
liet op de noordwestelijke rand van de Warande, ca. 350 m ten noorden van het plangebied, een
classicistisch paviljoen bouwen voor hem en zijn gezin (Château Royal). Dit paviljoen werd in 1879 door
brand vernield en niet heropgebouwd. De bijhorende ijskelder bleef wel bewaard.Ter hoogte van het
plangebied wordt het hoefijzervormige gebouw nog steeds afgebeeld. In het zuiden van het
onderzoeksterrein, ter hoogte van de botanische tuin, bevindt zich nu een onbebouwde manege.
Atlas der Buurtwegen (1843-1845)

Op de Atlas der Buurtwegen wordt het plangebied voor het eerst zeer gedetailleerd weergegeven.
Zowel het Hoefijzer als de manege zijn zeer duidelijk te onderscheiden. Langs de huidige
Duisburgesteenweg staat ook bebouwing weergegeven. In de zuidwestelijke hoek van het
onderzoeksterrein ligt een waterpartij.
Popp (1842-1879)
De Poppkaarten (Plan 19) zijn het levenswerk van Philippe-Christian Popp (1805-1879). Van 1842 tot
aan zijn dood in 1879 werkte hij aan zijn atlas. Ongeveer alle gemeenten van de toenmalige provincies
Brabant, Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen had hij getekend en gedrukt. De situatie op de
Poppkaart is zo goed als ongewijzigd in vergelijking met de Atlas der Buurtwegen. De belangrijkste
elementen binnen het plangebied zijn nog steeds het hoefijzerwormige gebouw en de manege. De
orangerie, ten zuiden van het Hoefijzer, wordt bestempeld als stal (Plan 19).
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Een andere 19de-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen (Plan 18). Deze atlas werd
opgemaakt in opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke kleine
wegen een openbaar karakter hadden. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met
uitzondering van een aantal stadskernen.
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Plan 15: Plangebied op de Ferrariskaart47 (analoog; 1:25.000; 06/12/2019)
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Plan 14: Plangebied en omgeving op de Ferrariskaart46 (analoog; 1:25.000; 06/12/2019)
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Plan 17: Plangebied op de Vandermaelenkaart48 (analoog; 1:20.000; 09/12/2019)
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Plan 16: Plangebied op de topografische kaart van De Wautier

39

Verslag van Resultaten

49

GEOPUNT 2019a

BAAC Vlaanderen Rapport 1306

Plan 18: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen49 (analoog; 1:2500; 06/12/2019)
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Plan 19: Plangebied op de Poppkaart50 (analoog; 1:1.250-1:7.500; 09/12/2019)

2.2.4 Orthofotografische bronnen
Op de zwart-wit orthofoto van 1971 (Figuur 17) is te zien dat het plangebied slechts weinig gewijzigd
is sinds 1924. Het Hoefijzer met binnenplein is duidelijk te zien, alsook de kazernegebouwen in het
zuiden. Centraal werd een grasveld aangelegd, omgeven door een weg (huidige Warande). De staande
wip lijkt verdwenen te zijn. De volgende orthofoto van 1979-1990 geeft hetzelfde beeld weer, maar
duidelijker (Figuur 18). Het grondplan van het plangebied blijft vervolgens ongewijzigd tot op de dag
van vandaag. De bestemming van de gebouwen wijzigde doorheen de tijd echter wel. Zo stond het
Hoefijzer in 2015, nadat de gebouwen niet langer in gebruik waren door het Belgische leger, een tijdje
leeg. Tussen 2016 en 2018 werd de Ingeniumschool eronder gebracht, een school voor hoogbegaafde
kleuters en lagere schoolkinderen.

50
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Figuur 17: Orthofoto ter hoogte van het plangebied 197151
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Figuur 18: Orthofoto ter hoogte van het plangebied 1979-199052

2.2.5 Archeologisch kader
Centrale Archeologische Inventaris
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting maken over het archeologisch potentieel
van het plangebied. Voor het plangebied zelf geen archeologische waarden gekend.53 Rondom het
projectgebied zijn de volgende meldingen gekend (Tabel 1 en
Plan 20):

52

CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

212712

FRANS MILITAIR KAMP (18DE-EEUWS)

211852

HOF VAN MELIJN (LAAT MIDDELEEUWS)

5192

PAROCHIEKERK SINT-JAN (LAAT MIDDELEEUWS)

3239

KASTEEL VAN DE HERTOGEN VAN BRABANT (LAAT MIDDELEEUWS)

AGIV 2019d
CAI 2019
54 CAI 2019
53
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Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.54
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3236

KAPEL SINT-HUBERTUSKAPEL (LAAT MIDDELEEUWS)

1862

PASTORIJ (LAAT MIDDELEEUWS)

3235

DE EERSTE SINT-JAN DE DOPERKERK (LAAT MIDDELEEUWS)

216018

KASTEEL DE ROBANIO (LAAT MIDDELEEUWS)

5190

ROMEINS AARDEWERK

215452

RECENTE SPOREN

De parochiekerk Sint-Jan dateert uit de late middeleeuwen (ID 5192). De kerk werd opgetrokken in
gotische stijl met behoud van de onderbouw van de romaanse toren uit de eerste helft van de 13de
eeuw en classicistische westgevel uit 1779. Het voormalig kerkhof wordt omgeven door een
kerkhofmuur in kalkzandsteen. Op het kerkhof werden zeven Congolezen begraven, gestorven tijdens
de Internationale Tentoonstelling in 1897. Verder werden er diverse burgemeesters, pastoors en
vooraanstaande families begraven. Al vóór 1927 werd het kerkhof gedesaffecteerd.56 De eerste SintJan De Doperkerk, gelegen ter hoogte van het Kapelleplein en -veld, dateert uit de vroege
middeleeuwen en kan gelinkt worden aan Merovingische bewoning. De kerk stond in het midden van
het Zoniënwoud, nabij de Hoeilaartste poort, aan de voeten van de oude vestingen en de vallei van
Ravenstein. Het bijhorende kerkhof en pastorij werden tijdens de Franse Revolutie verbeurd verklaard
en vervolgens vernietigd. Ook de kerk is inmiddels verdwenen (ID3235).57 De Sint-Hubertuskapel
dateert uit de 17de eeuw. Deze vroegbarokke kapel naar ontwerp van Wenceslas Cobergher, is
toegewijd aan Sint-Hubertus, de legende vertelt dat de kapel werd opgericht waar Hubertus gestorven
is (ID 3236). Deze kapel maakt onderdeel uit van de middeleeuwse hertogelijke burcht en omliggende
Warande. Dankzij de aartshertogen kreeg de cultus een nieuwe impuls. Omwille van protest en
financiële redenen bleven de kapel en het hoefijzer gespaard van sloping. Het beheer en onderhoud
werden lange tijd verzorgd door de militaire overheid van de Panquinkazerne in het Hoefijzer.58 Ook
de Pastorij met pastorijtuin (beschermd sinds 13/04/1981) werden opgenomen als CAI-waarde.
Tijdens archeologische prospectie werden naast de resten van funderingen ook een binnenkoer, een
geplaveid pad en resten van de oude tiendenschuur geregistreerd. Daarbij werd ook een fundering
aangetroffen van een structuur die de pastorij voorafgaat. Ook het 19de-eeuws wegtracé tussen de
schuur en de Duiburgsesteenweg werd teruggevonden. Het vondstenmateriaal bestaat hoofdzakelijk
uit residueel bouwmateriaal daterende uit de vroege middeleeuwen (ID1862).59
Tijdens archeologisch vooronderzoek in 2013 werden bij het Hof van Melijn verschillende kuilen
aangetroffen. De sporen ten westen van het Hof werden op basis van het aardewerk gedateerd in de
55
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De meeste CAI-waarden dateren uit de late middeleeuwen en worden getypeerd door religieuze en
versterkte structuren. Onder religieuze structuren zijn twee kerken, een kapel en een pastorij gekend.
Onder de versterkte structuren valt het Hof van Melijn: een alleenstaande hoeve (ID211852), het
Kasteel van de Hertogen van Brabant (ID3239) en het Kasteel de Robanio (ID216018).55
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late middeleeuwen. Deze werden oversneden door een laag met recenter materiaal uit de 17de eeuw.
De sporen ten noordwesten van het Hof kennen een recentere datering (19de eeuw). Tijdens
archeologisch vooronderzoek in 2016 werden enkele kelders onderzocht, waarvan vermoedelijk een
deel teruggaat op een oudere, post-middeleeuwse kern. Tijdens het onderzoek werden ook diverse
kuilen met grijs aardewerk gevonden. Deze kunnen mogelijk gelinkt worden aan de 14de-eeuwse
bewoning die aan de oorsprong van het 18de-eeuwse Hof zou liggen (ID 211852). Het kasteel van de
Hertogen van Brabant is gelegen op een landtong, ten westen van de samenvloeiing van de Maalbeek
en de Voer. De versterking is op heden een ruïne. In 1941, 1982 en 1984 werden er archeologische
opgravingen uitgevoerd. Zo kwam onder andere een laatneolithische vondstenconcentratie aan het
licht met tientallen vuursteenfragmenten waaronder klingen, kernen, afslagen en een pijlpunt. Uit de
volle middeleeuwen werd een denier van Hendrik I van Brabant gevonden (1190-1235). De donjon
werd in de 13de eeuw tegenaan het woonhuis gebouwd en telde vijf verdiepingen. Begin 14de eeuw
werd een gotische zaal gebouwd, die vooraf gegaan werd door een hal in Lediaanse zandsteen. De
weermuur die de site beschermde was ca. 3 meter dik en verstevigd door zware steunberen. (ID3239).
Kasteel de Robanio, oftewel ’t Hof over ’t water werd voor het eerst vermeld in de 14de eeuw als leen
van de Brabantse hertogen en vormde het centrum van één van de belangrijkste buitenwijken ten
zuiden van de Vrijheid Tervuren. Later bestond het hof uit een tweeledige structuur met een 16de17de-eeuws pachthof en herenwoning. In 1741 werd het aangevuld met een poortgebouw. In 18761879 werd tenslotte de oude structuur met pachthof en herenwoning verweven met een nieuwbouw
in romantisch eclectische stijl (ID216018).60
Verder werden tijdens een mechanische prospectie in de Vijverstraat enkele sporen geregistreerd,
waar onder vier greppels, die dienden voor de afwatering van het gebied en twee kuilen met een
eerder recente datering. Één paalkuil is vermoedelijk ouder, maar er werd geen materiaal aangetroffen
om het spoor beter te dateren (ID215452). Archeologisch onderzoek ter hoogte van het Kistenveld 1,
op de grens met Duisburg, situeert zich ongeveer ter hoogte van het huidige kerkhof. Onderzoek in
2016 bracht geen kenniswinst met zich mee. Ook eerdere veldprospectie aan het einde van de 19de
eeuw leverde geen resultaten op. De vondst van Romeins aardewerk deed wel steeds het vermoeden
groeien dat ergens in de nabije omgeving Romeinse bewoning of activiteit zou plaatsgevonden hebben
(ID5190). Een laatste CAI-melding situeert zich volgen historische en cartografische bronnen in de
omgeving van Sint-Stevens-Woluwe, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Brussel en Tervuren, het betreft
een Frans militair kamp uit de 18de eeuw (ID212712).61
Conclusie

CAI-gebeurtenissen
Naast de divers gekende CAI-waarden werden rondom het plangebied ook een aantal CAIgebeurtenissen opgenomen. Het betreft allen archeologische prospecties met ingreep in de bodem
waarbij geen archeologisch relevante sporen aangetroffen werden. Hieronder een opsomming.

60
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De meerderheid van de gekende archeologische waarden dateren uit de late middeleeuwen en zijn
religieus van aard of hebben een versterkte woonfunctie en zijn tot op heden nog (gedeeltelijk)
zichtbaar in het landschap. Het weinige archeologische onderzoek dat in de omgeving van het
plangebied werd uitgevoerd leverde relatief weinig resultaten op. Vaak situeren de geplande ingrepen
zich ter hoogte van verstoringen of leveren de verwachte onderzoeksresultaten te weinig kenniswinst
op om verder archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem te adviseren. De beperkte
archeologische kennis over het plangebied en de nabije omgeving zijn per definitie geen bewijs voor
het ontbreken van archeologische sporen en vondsten.
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Tabel 2: Archeologische gebeurtenissen in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied62
NAAM

OMSCHRIJVING

KISTENVELD 2

GEEN ARCHEOLOGISCHE RELEVANTE SPOREN

PASTOOR
VANDERSANDESTRAAT

GEEN ARCHEOLOGISCH RELEVANTE SPOREN

WANDELAARSTRAAT

GEEN ARCHEOLOGISCH RELEVANTE SPOREN

VANDER
ACHTERSTRAAT

GEEN ARCHEOLOGISCH RELEVANTE SPOREN

KASTANJEDREEF

VERSTOORDE, OPGEHOOGDE BODEM

Ander archeologisch onderzoek in de regio
-

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (ID5501)

Naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden rondom het Africamuseum en het Park van Tervuren
werd een archeologienota opgesteld. Op basis van historische en landschappelijke gegevens kon
worden vastgesteld dat de onderzoekslocatie lange tijd onbewoond is gebleven. Toch moet de nabije
omgeving sinds de steentijd een zekere aantrekking op de mens hebben uitgeoefend. De meeste
archeologische sporen in de omgeving dateren uit de middeleeuwen en nieuwe tijden. Ter hoogte van
het plangebied zelf werden vooralsnog geen archeologische vondsten aangetroffen. Volgens de
bodemkaart en één boring is het terrein zelf vergraven, mogelijk zelfs tot een diepte van 6 meter onder
het maaiveld. Uit de bureaustudie kon men concluderen dat de kans op het aantreffen van
archeologische restanten dus niet onbestaande is, maar gezien de eerder beperkte verstoring er een
laag potentieel op kenniswinst zal zijn. Bijgevolg werd geen verder onderzoek geadviseerd.
-

Tervurenlaan (ID380)

-

Gaystraat – Percouriniestraat (ID3056)

Naar aanleiding van riolerings- en infrastructuurwerken langsheen de Gaystraat en Percouriniestraat
in Tervuren werd een archeologienota opgesteld. Op basis van de bureaustudie kon men concluderen
dat het plangebied gelegen is op een sinds de prehistorie erg aantrekkelijke locatie. Moderne ingrepen
hebben echter een groot deel van het bodemarchief verstoord ter hoogte van deze
onderzoekslocaties, waardoor het archeologisch potentieel zeer laag is. Er werd nagenoeg geen kans
62
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Naar aanleiding van de heraanleg van de Tervurenlaan werd een archeologienota opgesteld.
Aangezien enerzijds de bestaande wegkoffer de natuurlijke bodemopbouw in ongelijke mate en
wisselende intensiteit reeds verstoord heeft en anderzijds het uitbreken van het huidige wegdek en
nutsleiding beperkt zal blijven tot deze verstoringsdiepte, werd beargumenteerd dat verder
archeologisch onderzoek ter hoogte van het plangebied niet zou leiden tot interpreteerbare
resultaten. Er werd bijgevolg geen archeologisch vooronderzoek geadviseerd.
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op kennisvermeerdering vastgesteld voor de onderzoekslocaties ter hoogte van de wegenis. Voor wat
betreft het terrein voor opslag en grondverbetering, kon worden vastgesteld dat dit terrein inmiddels
voor gelijkaardige doeleinden in gebruik is. Hiervoor werd op 15 maart 2016 een gunstig advies - met
voorwaarde van het naleven van de vondstmeldingsplicht- uitgebracht door Onroerend Erfgoed.
Omwille van de lage verwachting op het aantreffen van archeologische resten door de bestaande
verstoring werd bijgevolg geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.
-

Tervuren – Puttestraat (ID11919)

Op twee percelen aan de Puttestraat werden vier nieuwe appartementsgebouwen gepland, na de
sloop van het voormalige GITO schoolgebouw en een elektriciteitscabine met aanhorigheden. Daarom
werd in juni 2019 een archeologienota opgesteld. Het bureauonderzoek wees op een potentieel op
archeologische sporen- en/of artefactensites, dit vanaf de steentijd tot de WOII. Daarom wordt als
vervolgonderzoek landschappelijke boringen geadviseerd. De noodzaak voor archeologische boringen
en proefputten in functie van steentijdonderzoek en proefsleuven is afhankelijk van de resultaten van
de landschappelijke boringen.
-

Tervuren – Jachtlaan (ID10475)

Ten slotte werd ook aan de Jachtlaan een archeologienota opgesteld naar aanleiding van een
verkaveling. Het landschappelijk booronderzoek wees op een verstoorde bodemopbouw wegens
erosieprocessen binnen het plangebied. Diepere en oudere sporen konden echter wel bewaard zijn
gebleven in de C-horizont. Tijdens proefsleuvenonderzoek werden enkele natuurlijke en antropogene
sporen aangetroffen, die echter niet in verband kunnen gebracht worden met archeologische
structuren. Ook was er een gebrek aan dateerbaar materiaal. Vermoedelijk is de meerderheid van de
sporen toe te wijzen aan postmiddeleeuwse wegenis. Omdat verder onderzoek geen toegevoegde
waarde zou betekenen voor de kenniswinst in de regio werd geen opgraving geadviseerd.

AN ID

TOPONIEM

ONDERZOEK

ADVIES

ID5501

KONINKLIJK MUSEUM VOOR
MIDDEN-AFRIKA

BOZ

GEEN VERVOLG

ID380

TERVURENLAAN

BOZ

GEEN VERVOLG

ID3056

GAYSTRAAT –
PERCOURINIESTRAAT

BOZ

GEEN VERVOLG

ID11919

TERVUREN – PUTTESTRAAT

BOZ

LB (EN WAT DAARUIT VOLGT)

ID10475

TERVUREN – JACHTLAAN

BOZ/LB/PS

GEEN VERVOLG
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Tabel 3: (Archeologie)nota’s en/of eindverslagen in de regio
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Plan 20: GGA, bekrachtigde archeologienota’s, CAI-waarden en – gebeurtenissen in de omgeving van
het plangebied63 (digitaal; 1:1; 09/12/2019)
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2.3 Synthese onderzoeksresultaten
2.3.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Het plangebied Tervuren, Panquin situeert zich tussen de woonkern en het voormalige Kasteel van
Tervuren, gelegen binnen het Warande domein. Het onderzoeksterrein maakt tot op heden deel uit
van militairdomein en wordt vooral gebruikt voor logistieke doeleinden. De bestaande structuren zijn,
op de conciërgewoning na, onbewoond en al dan niet in vervallen staat. Het hoefijzergebouw en de
orangerie zijn opgenomen in de lijst beschermde monumenten. Enkel de gebouwen aan de straatzijde
van de Duisburgsesteenweg werden gedeeltelijk ingewerkt in de helling en zijn dus gedeeltelijk
onderkelderd. Het plangebied varieert in hoogte tussen 68 en 76 m TAW , dit hoogteverschil is
vermoedelijk deels natuurlijk van aard, maar wordt versterkt door antropogene ingrepen waaronder
de tot op heden bestaande, maar grotendeels vervallen, keermuur tussen de orangerie en het
hoefijzergebouw. Op de bodemkaart wordt het plangebied grotendeels als bebouwd en vergraven
weergegeven.
Het hoefijzergebouw werd in 1761 voltooid als prestigieuze kasteeltoegang, samen met de orangerie
en de in het zuiden gelegen botanische tuin met waterpartij vormde het domein de verbinding tussen
de woonkern en het kasteel met warandepark. In 1782 werd het Hertogelijk kasteel gesloopt, maar
bleef de monumentale toegang gespaard. De gebouwen werden later in dienst genomen als
stalruimten, kazerne, waren tijdens de wereldtentoonstelling de thuis voor verschillende Congolezen
die het Congolese dorp tijdelijk bevolkten en werden recent nog kort in gebruik genomen als
schoolgebouw. Verder werd de botanische tuin opgegeven als looppiste voor paarden, werd de
waterpartij verplaatst en werd een staande wip opgericht. In 1924 werden nog verschillende
structuren gebouwd ter uitbreiding van de kazerne. Nadien werden nog maar weinig structurele
aanpassingen uitgevoerd ter hoogte van het domein.

2.3.2 Archeologische verwachting
Pas vanaf midden 18de eeuw kan met zekerheid bewoning worden vastgesteld ter hoogte van het
plangebied. Vanaf dan kent het terrein diverse gebruiksfasen met bijhorende verbouwingen en
wijzigingen in de inrichting. Gezien de ligging van het terrein en de ontstaansgeschiedenis van Tervuren
is de kans niet onbestaande dat het terrein ook tijdens oudere fasen reeds bewoond was, maar daar
kon op basis van de bureaustudie alleen niet met zekerheid aanwijzingen voor gevonden worden. De
enige manier om hierover informatie in te winnen is dan ook veldonderzoek met ingreep in de bodem.

-

Steentijd: Gezien de ligging binnen een riviervallei en de opvallende hoogteverschillen is de
kans op het aantreffen van vondsten daterende uit de steentijd niet onbestaande, op
voorwaarde dat ter hoogte van het plangebied nog een onverstoorde bodemopbouw
aanwezig is. Hoogtes nabij water hebben immers steeds een zekere aantrekking uitgeoefend
op de mens. Ook neolithische vondsten in de nabijheid van het onderzoeksgebied getuigen
hiervan.

-

Romeinse tijd en middeleeuwen: Gezien de ligging nabij de historische woonkern van de stad
is de aanwezigheid van middeleeuwse sporen en vondsten niet onwaarschijnlijk. Voor de
Romeinse periode konden geen specifieke verwachtingen geformuleerd worden, maar
archeologische vondsten en sporen in de omgeving wijzen wel in de richting van Romeinse
bewoning in de omgeving.
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Op basis van een historische, cartografische en archeologische analyse zijn de te verwachten
onroerende structuren en roerende elementen voor het projectgebied de volgende:
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-

Voor latere perioden en zeker vanaf het midden van de 18de eeuw kunnen specifieke
verwachtingen geformuleerd worden rond de inrichting van het plangebied.

Het bodembestand van het projectgebied is op verschillende plaatsen wellicht al dan niet volledig
verstoord door ingrepen in het landschap daterende uit de 18de,19de en 20ste eeuw. Het graven van
diverse waterpoelen, de bouw van de keermuur en aanwezige structuren uit diverse perioden hebben
naast hun historische waarde, wellicht ook een zekere verstoring tot gevolg gehad. In welke mate het
volledige of delen van het plangebied al dan niet nog een intacte bodemopbouw kennen, kon niet met
zekerheid worden vastgesteld door middel van de bureaustudie.

2.4 Besluit
2.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering
Verder archeologisch vooronderzoek zou potentiële kennis kunnen opleveren over de bewonings- en
gebruiksgeschiedenis van het plangebied van vóór de 18de eeuw. Meer bepaald over de
ontwikkelingen van het domein, de specifieke opbouw en het gebruik doorheen de eeuwen. Vooral de
ligging tussen het Kasteel van Tervuren en de woonkern maakt dat het plangebied een interessante
locatie kende tijdens de middeleeuwen. Zeker langsheen de Duisbrugsesteenweg kan nog
middeleeuwse bewoning verwacht worden gezien de natuurlijke helling van deze straat en het
historische karakter van de weg.
Voor de steentijden en Romeinse periode werd een eerder matige verwachting opgesteld, voor latere
perioden werd een relatief hoge verwachting vooropgesteld. Beide natuurlijk afhankelijk van de aard
en diepte van de verstoring ter hoogte van het plangebied. Dit kon namelijk niet bepaald worden op
basis van de bureaustudie alleen. Op basis van de bodemkaart is de zuidelijke helft van het terrein
immers grotendeels vergraven en de noordelijke helft werd als bebouwd ingekleurd.

2.4.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
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Op basis van de bureaustudie voor het plangebied Tervuren, Panquin kon de aan-of afwezigheid van
een archeologische site niet afdoende gestaafd worden. Ook kon het potentieel op
kennisvermeerdering niet voldoende beschreven worden en bijgevolg kon geen gemotiveerde
uitspraak gedaan worden over het al dan niet moeten nemen van maatregelen van welke aard dan
ook. Verder archeologisch vooronderzoek is dus een noodzaak. Gezien vooral de vragen rond de
verstoring van de bodemopbouw onbeantwoord bleven en een intacte bodemopbouw van groot
belang is voor de aan-of afwezigheid van archeologische vondsten en sporen uit diverse periodes,
wordt aansluitend een landschappelijk bodemonderzoek onder de vorm van landschappelijke
boringen uitgevoerd binnen het kader van de archeologienota.
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2.4.3 Keuze onderzoeksmethode
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METHODE

Tabel 4: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode
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3 Landschappelijk bodemonderzoek
In kader van de archeologienota ID9788 is reeds een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De
resultaten gelden nog steeds voor dit dossier. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste zaken, het volledige verslag van het onderzoek kan in de genoemde archeologienota
worden geraadpleegd.

3.1.1 Onderzoeksopdracht
De concrete doelstellingen van het verder vooronderzoek hebben betrekking op een analyse van de
opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Verder moet
worden nagegaan of de kenmerken van het bodemarchief gevolgen hebben voor het archeologisch
potentieel van het onderzoeksterrein.
Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstelling van het vooronderzoek – het vaststellen van
de aanwezigheid van een archeologische site en de karakteristieken en bewaringstoestand van deze
site, alsook een analyse van de relatie met het landschap, de waarde en de impact van de geplande
werken – die tijdens het voorgaande bureauonderzoek niet werd gehaald.

3.1.2 Organisatie van het vooronderzoek
Op donderdag 25/10/2018 werden door aardkundige Mike Creutz en assistent-archeoloog Lien Van
der Dooren 11 boringen uitgezet en beschreven binnen het plangebied (Figuur 19)Figuur 19. De
boringen werden door drie medewerkers van het bodembedrijf Universoil mechanisch uitgevoerd met
behulp van een Geoprobe® boormachine. Hiermee werden door middel van steekboringen boorstalen
genomen in liners van 5 cm diameter tot een diepte van 5 meter. De boorkernen werden ter plekke
op het veld geopend en beschreven.
Op het moment van het onderzoek was het plangebied in gebruik als logistieke opslagplaats. Het
maaiveld ter hoogte van het plangebied varieerde volgens het DHM tussen de 68.00 en 76.80 m TAW.

3.2 Besluit

De bodem in het plangebied wordt aan de top gekenmerkt door dikke antropogene pakketten met een
dikte tussen 60 en 450 cm (Figuur 20). Onder deze pakketten zijn nergens nog tekenen van
bodemvorming terug te vinden. Op het DHM is duidelijk te zien dat de vroegere loop van de Voer
dwars het plangebied doorkruiste en dat deze rivier omvangrijker was dan nu. Rivierafzettingen van
de Voer zijn in het centrum van het plangebied op meer dan 4 meter diepte waargenomen onder dikke
ophogingspakketten. Ten noorden en ten zuiden van de vroegere loop van de Voer werden
antropogene pakketten van variabele dikte waargenomen. In het noorden lagen deze antropogeen
verstoorde pakketten bovenop een eolisch afgezette moederbodem (leemrug; laatweichseliaan). In
het zuiden werden geen quartaire afzettingen meer waargenomen onder de antropogene pakketten;
hieronder lagen onmiddellijk tertiaire afzettingen. Vermoedelijk zijn de quartaire pakketten hier
volledig afgegraven.

3.2.2 Afweging noodzaak verder onderzoek
De resultaten van het landschappelijk booronderzoek hebben aangetoond dat het plangebied
gekenmerkt wordt door diepe antropogene invloed, waaronder geen tekenen van bodemvorming
meer te herkennen zijn. Daardoor wordt de kans op het aantreffen van archeologie in de vorm van
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3.2.1 Resultaten landschappelijk booronderzoek
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steentijd onbestaande geacht. De kans op het aantreffen van recentere archeologische waarden in het
noordelijk, hoger gelegen gedeelte van het plangebied is matig hoog, gezien de ligging langsheen een
historische weg, binnen de historische stadscontext, boven op de leemrug. Verder archeologisch
vooronderzoek ter hoogte van deze zone zou potentiële kennis kunnen opleveren over de bewoningsen gebruiksgeschiedenis van het plangebied van voor de 18de eeuw. Meer bepaald over de
ontwikkelingen van deze zone, de specifieke opbouw en het gebruik doorheen de eeuwen. Vooral de
ligging tussen het Kasteel van Tervuren en de woonkern maakt dat het plangebied een interessante
locatie was tijdens de middeleeuwen. Zeker langsheen de Duisbrugsesteenweg kan dus nog
middeleeuwse bewoning verwacht worden gezien de natuurlijke helling van deze straat en het
historische karakter van de weg.
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Voor de perioden tussen de steentijd en de middeleeuwen konden geen specifieke verwachting
worden vooropgesteld. Wegens het ontbreken van specifieke bodemvorming wordt de kans klein
geacht tot het aantreffen van sporen en of vondsten uit deze perioden.
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Figuur 19: Situering van de landschappelijke boringen uitgevoerd in kader van archeologienota
ID978864 (digitaal; 29/10/2018)
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VAN DER DOOREN e.a. 2018, pg. 58
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Figuur 20: Syntheseplan overgenomen uit archeologienota ID9788. Aardkundige variaties van de
landschappelijke boringen geprojecteerd op het DHM (digitaal; 1:1; 29/10/2018).
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4 Besluit
4.1.1 Datering en interpretatie
Op basis van de bureaustudie kon worden vastgesteld dat het plangebied Tervuren, Panquin zich
situeert tussen de historische woonkern van de stad en het voormalige Kasteel van Tervuren, gelegen
binnen het Warandepark. Het onderzoeksterrein maakt tot op heden deel uit van militairdomein en
wordt vooral gebruikt voor logistieke doeleinden. De bestaande structuren zijn, op de
conciërgewoning na, onbewoond en al dan niet in vervallen staat. Het hoefijzergebouw en de
orangerie zijn opgenomen in de lijst beschermde monumenten. Enkel de gebouwen aan de straatzijde
van de Duisburgsesteenweg werden gedeeltelijk ingewerkt in de helling en zijn dus gedeeltelijk
onderkelderd. Het plangebied varieert in hoogte tussen 68 en 76 m TAW , dit hoogteverschil is
vermoedelijk deels natuurlijk van aard, maar wordt versterkt door antropogene ingrepen waaronder
de tot op heden bestaande, maar grotendeels vervallen, keermuur tussen de orangerie en het
hoefijzergebouw. Op de bodemkaart wordt het plangebied grotendeels als bebouwd en vergraven
weergegeven. De resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek bevestigden grotendeels deze
interpretatie. Daarbij hebben deze resultaten aangetoond dat het volledige plangebied gekenmerkt
wordt door een diepe antropogene invloed, waaronder geen tekenen van bodemvorming te
herkennen zijn.

4.1.2 Potentieel op kennisvermeerdering
De vooropgestelde verwachting op basis van de bureaustudie dient bijgesteld te worden op basis van
de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek. De resultaten van het landschappelijk
booronderzoek hebben immers aangetoond dat het plangebied gekenmerkt wordt door diepe
antropogene invloed, waaronder geen tekenen van bodemvorming meer te herkennen zijn. Daardoor
wordt de kans op het aantreffen van archeologie in de vorm van steentijd onbestaande geacht. De
kans op het aantreffen van recentere archeologische waarden in het noordelijk, hoger gelegen
gedeelte van het plangebied is matig hoog, gezien de ligging langsheen een historische weg, binnen de
historische stadscontext, boven op de leemrug. Verder archeologisch vooronderzoek ter hoogte van
deze zone zou potentiële kennis kunnen opleveren over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van
het plangebied van voor de 18de eeuw. Meer bepaald over de ontwikkelingen van deze zone, de
specifieke opbouw en het gebruik doorheen de eeuwen. Vooral de ligging tussen het Kasteel van
Tervuren en de woonkern maakt dat het plangebied een interessante locatie kende tijdens de
middeleeuwen. Zeker langsheen de Duisbrugsesteenweg kan dus nog middeleeuwse bewoning
verwacht worden gezien de natuurlijke helling van deze straat en het historische karakter van de weg.

Op basis van de onderzoeksresultaten, zowel de bureaustudie als het landschappelijk
bodemonderzoek, werd een verwachtingskaart opgemaakt (zie Plan 21). Omdat reeds uit de
bureaustudie duidelijk werd dat ter hoogte van het hoefijzergebouw en de orangerie geen ingrepen in
de bodem gepland worden, werd hier geen landschappelijk bodemonderzoek vooropgesteld (zone 2).
Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek werd vervolgens het resterende plangebied
opgedeeld in twee zones: zone 1 en zone 3. Ter hoogte van zone 1 wordt een relatief hoge verwachting
vooropgesteld voor bewoningssporen zeker vanaf de middeleeuwen, voor zone 3 wordt een zeer lage
verwachting vooropgesteld voor alle archeologische sporen en vondsten. Dit omwille van het dikke
antropogene pakket dat kan wijzen op een grootschalige verstoring en het ontbreken van
bodemvorming.
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Voor de perioden tussen de steentijd en de middeleeuwen konden geen specifieke verwachting
worden vooropgesteld. Wegens het ontbreken van specifieke bodemvorming wordt de kans klein
geacht tot het aantreffen van sporen en of vondsten uit deze perioden.
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Plan 21: Het plangebied geprojecteerd op de orthofoto65 met archeologische
verwachtingszones(digitaal; 1:1; 09/12/2019)

4.1.3 Afweging noodzaak verder vooronderzoek

65

AGIV 2019f
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Op basis van de resultaten van de bureaustudie en het landschappelijk bodemonderzoek kon één zone
worden geselecteerd waar archeologisch relevante niveaus gedetecteerd konden worden en die
bedreigd wordt door de geplande werken (uitgaande van een volledige verstoring). De exacte aard en
omvang van deze archeologische zone kon nog niet bepaald worden, bijgevolg dringt verder
archeologisch onderzoek zich op onder de vorm van proefputten, dit omwille van de verwachte
complexe stratigrafie.
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4.1.4 Keuze onderzoeksmethode
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Tabel 5: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode
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4.1.5 Afbakening onderzoeksterrein
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Op basis van het landschappelijk booronderzoek werd een verwachtingskaart opgesteld (zie Plan 21).
Daaruit bleek dat één zone centraal in het plangebied geschikt is voor verder vooronderzoek (zone 1).
Dit is de advieszone voor verder vooronderzoek aan de hand van proefputten (zie Plan 22). In de
andere zones was ofwel de antropogene verstoring te diepgaand, of vindt er binnen de geplande
werken geen verstoring plaats.
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Plan 22: Plangebied met afbakening van de zone voor proefputtenonderzoek (digitaal; 1:1;
09/12/2019)
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5 Samenvatting
Deze archeologienota is een aanpassing van een eerder bekrachtigde archeologienota (ID9788), die
werd opgesteld in kader van een eerdere omgevingsvergunningsaanvraag. Voor het plangebied wordt
nu een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in het kader van een verkaveling ingediend, gevolgd
door een omgevingsvergunningsaanvraag in het kader van stedenbouwkundige handelingen.
Onderhavige archeologienota hoort bij de eerstgenoemde omgevingsvergunningaanvraag, namelijk
voor de verkaveling. In deze aangepaste versie van de vergunningsaanvraag en daarmee de
archeologienota is het plangebied en impact van de geplande werken licht gewijzigd. Ook valt een deel
van het plangebied niet meer binnen de vergunningsaanvraag. In een eerste fase wordt immers een
omgevingsvergunning aangevraagd in functie van de verkaveling van de gronden. Later worden nog
twee stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd voor de effectieve inrichting van het plangebied
en de sloop.

-

Steentijd: Gezien de ligging binnen een riviervallei en de opvallende hoogteverschillen is de
kans op het aantreffen van vondsten daterende uit de steentijd niet onbestaande, op
voorwaarde dat ter hoogte van het plangebied nog een onverstoorde bodemopbouw
aanwezig is. Hoogtes nabij water hebben immers steeds een zekere aantrekking uitgeoefend
op de mens. Ook neolithische vondsten in de nabijheid van het onderzoeksgebied getuigen
hiervan.

-

Romeinse tijd en middeleeuwen: Gezien de ligging nabij de historische woonkern van de stad
is de aanwezigheid van middeleeuwse sporen en vondsten niet onwaarschijnlijk. Voor de
Romeinse periode konden geen specifieke verwachtingen geformuleerd worden, maar
archeologische vondsten en sporen in de omgeving wijzen wel in de richting van Romeinse
bewoning in de omgeving.

-

Voor latere perioden en zeker vanaf het midden van de 18de eeuw kunnen specifieke
verwachtingen geformuleerd worden rond de inrichting van het plangebied.

Het landschappelijk booronderzoek wees echter op een grootschalige verstoring over het volledige
plangebied. De bodem werd gekenmerkt dikke antropogene pakketten (dikte tussen 60 en 450 cm Figuur 45). Onder deze pakketten zijn nergens nog tekenen van bodemvorming terug te vinden.
Daardoor wordt de kans op het aantreffen van archeologie in de vorm van steentijdresten of sporen
uit latere perioden onbestaande geacht. De kans op het aantreffen van recentere archeologische
waarden in het noordelijk, hoger gelegen gedeelte van het plangebied is matig hoog, gezien de ligging
langsheen een historische weg, binnen de historische stadscontext, boven op de leemrug. Verder
archeologisch vooronderzoek ter hoogte van deze zone zou potentiële kennis kunnen opleveren over
de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het plangebied van voor de 18de eeuw, meer bepaald
over de ontwikkelingen van deze zone, de specifieke opbouw en het gebruik doorheen de eeuwen.
Vooral de ligging tussen het Kasteel van Tervuren en de woonkern maakt dat het plangebied een
interessante locatie kan zijn geweest tijdens de middeleeuwen. Zeker langsheen de
Duisbrugsesteenweg kan nog middeleeuwse bewoning verwacht worden gezien de natuurlijke helling
van deze straat en het historische karakter van de weg.
In deze zone dient een verder vooronderzoek in de vorm van proefputten te worden uitgevoerd.
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Op basis van en bureaustudie werd een hoge archeologische verwachting vooropgesteld voor het
volledige plangebied. Op basis van een historische, cartografische en archeologische analyse zijn de te
verwachten onroerende structuren en roerende elementen voor het projectgebied de volgende:
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