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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017A39
Locatie: Halle, Lembeek, Noorderstraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 139821,071
Punt 2 (ZO) – X 140234,625

Y 156324,508
Y 155911,903

Kadaster: Halle, afd. 5, Lembeek, sectie C, percelen 235d2, 229e2, 229/2 en 254g
Oppervlakte projectgebied: ca. 106.803 m²

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

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Het huidige gebouw blijft deels behouden (ca. 11.318 m²) en zal deels afgebroken (ca. 4075 m²)
worden. De huidige loskades en in- en uitrit blijven behouden. Ter hoogte van het afgebroken deel
wordt een nieuwe opslaghal opgericht, hoger dan het oorspronkelijk gebouw. Hier wordt de werfzone
voorzien. Ten zuiden wordt een nieuwbouw opgericht van ca. 13.160 m². De vloerplaat, inclusief
fundering, zal ongeveer 60 cm diep gaan. De fundering gebeurt op funderingszolen waarvan de diepte
bepaald zal worden door de stabiliteitsstudie. Ze zullen in een grid van 22,8 x 12 m geplaatst worden.
Ter hoogte van de contouren worden funderingspalen om de 6m voorzien. Er worden ook nieuwe
laadkades in het noorden voorzien van 80 m² en ten zuiden van het nieuwe gebouw. Deze hellen schuin
af en gaan ca. 1,20m diep. Het gaat om een oppervlakte van 2668m².
Rondom wordt verharding en parkeerplaatsen voorzien. Hierbij zal men ca. 40-50 cm diep gaan. Deze
nieuwe verharding zal ca. 7370m² beslaan.
Ten westen en zuiden wordt een bufferzone voorzien. De bestaande beplanting zal aangevuld worden
met inheems bosgoed. Naar het infiltratiebekken toe wordt het terrein iets afgegraven om een betere
helling te bekomen. De bestaande groenzone ten noorden en westen blijft behouden. Daarnaast wordt
nog 9793 m² nieuwe groenzone voorzien. Het gaat om bestaande groenzones die opnieuw zullen
beplant worden met bomen en struiken. De boomputten zullen ca. 1m³ bedragen, kleine heesters
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worden tot een diepte van ca. 50 cm geplant. Enkele bomen ter hoogte van de brandweg zullen gekapt
worden. Ook centraal zullen op het terrein zullen de bomen gerooid worden.
Er worden 5 infiltratiebekkens voorzien die 1,5m diep worden uitgegraven. In totaal gaat het om een
oppervlakte van 1687 m².
Het oostelijke perceel, 254g, wordt voorzien als natuurgebied en blijft behouden.
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Figuur 4: Inplantingsplan nieuwe toestand. (Architeam 2017)

5

Figuur 5: Bestaande toestand gelijkvloers. (Architeam 2017)
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Figuur 6: Bestaande toestand gevels en doorsnedes. (Architeam 2017)
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Figuur 7: Funderings- en rioleringsplan nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 8: Gelijkvloers nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 9: Loskades en burelen nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 10: Gevels en snede nieuwe toestand. (Architeam 2017)
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Figuur 11: Detail bufferzone. (Architeam 2017)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage 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 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 in Lembeek, een deelgemeente van Halle. Het projectgebied grenst in het
noorden aan de Noorderstraat, in het zuiden aan de Kazernestraat. Rondom het projectgebied loopt
de Kleine Zenne. Over perceel 254g loopt de Zenne van noord naar zuid.

Figuur 12: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein wat geaccidenteerd is. Het
maaiveld varieert grotendeels tussen 33,5 m en 35,5 m TAW met enkele uitschieters ter hoogte van
de rivier en de zone tussen de Zenne en het Kanaal.

Figuur 13: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 14: Terreinprofiel NW-ZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 30-40
m TAW bevindt. De rivieren en het Kanaal zijn duidelijk te onderscheiden. Het projectgebied ligt
volledig in de vallei.

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

Het projectgebied is in de zandleemstreek gelegen. Het westelijk deel valt volledig onder bodemtype
OB, bebouwde zone. Ten oosten hiervan bevindt zich bodemtype Lbp, een droge zandleembodem
zonder profiel. Deze colluviale bodems hebben geen profielontwikkeling. Ze hebben een homogeen
uitzicht en bestaan uit materiaal afkomstig van hoger gelegen gronden. Ze vertonen een donker
grijsbruine bouwvoor rustend op bruin zandlemig colluvium. De structuur is kruimelig in de bouwvoor,
platig in de ondergrond, de consistentie is los en de beworteling regelmatig en diep. Houtskool en
baksteenresten zijn verspreid over gans de diepte van het colluviaal dek. Het colluvium kan op
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wisselende diepte rusten op een bedolven textuur B (fasen . . . p(c), . . . p1 en . . . po), soms ook op
Tertiair substraat. De oppervlakkige ontwatering is meestal goed, de inwendige optimaal. De bodems
zijn nooit te nat en zelden te droog.
Textuurklasse

L

Zandleem

Drainageklasse

b

Droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Daarnaast bevindt zich bodemtype LDp, een matig droge tot matig natte zandleembodem zonder
profiel. De waterhuishouding van deze groep matig gleyige zandleemgronden heeft enige
beperkingen. Ze zijn te nat in de winter en blijven lang fris in de lente. Een onderliggend zandig
substraat oefent een zekere drainerende werking uit. Het omgekeerde doet zich voor bij het
voorkomen van een klei of klei-zandsubstraat. De bodems waarbij het Tertiair nagenoeg dagzoomt (. .
x) hebben een zeer wisselvallige waterhuishouding. Ze zijn te nat in de winter en te verdrogend in de
nazomer.
Textuurklasse

L

Zandleem

Drainageklasse

D

Profielontwikkelingsgroep

p

complex van droog, zwak gleyig tot matig droog,
matig gleyig
Zonder profielontwikkeling

Helemaal in het oosten bevinden zich opgehoogde gronden (ON). Dit kan men ook zien op het Digitaal
Hoogtemodel en heeft vermoedelijk te maken met het uitgraven van het Kanaal waarbij de
naastliggende zone opgehoogd werd.

Figuur 16: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Cambrium. Deze
bestaat uit kwartsieten en donkergrijze phylladen.

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

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich grotendeels onder type 3a
waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie
bevinden. Daarnaast vallen enkele zones nog onder type 2 waarbij zich geen Holocene en/of
Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden. Een kleine zone bevindt zich
onder type 2a waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene
sequentie bevinden

Figuur 18: Uitleg type 3a quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 19: Uitleg type 2 en 2a quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 20: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied werd deels niet gekarteerd en is deels middelmatig.

Figuur 21: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing, akkerbouw, water, loofbos,
weiland en alluviaal weiland.

Figuur 22: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Lembeek zou reeds in de 9de eeuw bestaan hebben aangezien de Heilige Veronus in 863 in de kerk
begraven werd. Het bestond zeker in de tweede helft van de 12de eeuw aangezien het in 1182 door
Gozewijn van Edingen aan de graaf van Henegouwen afgestaan werd. Verder is er ook een verwijzing
in het vredesverdrag van 20 augustus 1194, na de slag van Neuville-op-de-Méhaigne, tussen Lembeek
en Halle, door hertog Hendrik I van Brabant en Boudewijn V van Vlaanderen.
Lembeek was een voortdurende twistappel tussen het hertogdom Brabant en het graafschap
Henegouwen gezien haar ligging op de grens tussen Brabant en Henegouwen. Algemeen wordt
aangenomen dat met de bouw van een versterkte burcht, in een meanderbocht van de Zenne, in de
11de eeuw gestart werd.
In 1185 brak de oorlog om Lembeek uit. Deze werd beëindigd in 1194 toen Boudewijn te Noville op de
Méhaigne een beslissende overwinning behaalde op Hendrik I van Brabant en zijn bondgenoten6.
Lembeek functioneerde meermaals als kampement en uitvalsbasis bij de belegering van Halle door
Franse en Nederlandse troepen tijdens de 17de en 18de eeuw. Een tekening van Josua de Grave uit
1675 toont het kampement van het leger van Willem III te Lembeek.

Figuur 23: Kampement van Willem III te Lembeek. (Rijksmuseum 2017)

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hallerbos-Lembeekbos-Maasdalbos.
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De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont onbebouwde gronden ten oosten van de dorpskern. Enkel in het zuiden vallen enkele
gebouwen binnen het projectgebied. De Zenne is duidelijk te herkennen en het gebied bestond uit
natte gronden.

Figuur 24: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 zijn eveneens onbebouwde gronden te zien, met uitzondering
van het zuidelijk deel dat bebouwd was. Hier was onder meer een watermolen gelegen. Van deze
watermolen zijn ook enkele afbeeldingen gekend.

Figuur 25: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 26: Detail Atlas der Buurtwegen met bebouwde zone in het zuiden. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 27: Zicht op Lembeek, 1675, Constantijn Huygens. (Rijksmuseum 2017)
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De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 28: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Net zoals op
voorgaande kaarten is enkel in het zuiden bebouwing aanwezig en zijn de andere zones afgebeeld als
moerassig gebied. De watermolen was nog steeds aanwezig.

Figuur 29: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Reeds in 1947 waren de gebouwen van Papyrus opgericht op het projectgebied7. De luchtfoto uit 1971
toont deze gebouwen eveneens. De gebouwen in het zuiden verdwenen dan ook.

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

Op de luchtfoto van 1979-1990 ziet men dat het huidig gebouw opgericht werd.

Figuur 31: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

7

Cartesius s.d.: Luchtfoto 1947.
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In 2000 waren de zuidelijke gebouwen afgebroken en ontstond de huidige toestand.

Figuur 32: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

-

-

Locatie 1859, 1905: Hier zou in de late middeleeuwen een molen gestaan hebben.
Ten oosten is een gebeurtenis aangeduid. Tijdens dit vooronderzoek werden geen relevante
archeologische sporen aangetroffen.
Locatie 1863: Hier zou in de late middeleeuwen een hoeve gestaan hebben.
Locatie 165850: In 2014 werd hier een muntje uit de IJzertijd gevonden.
Locatie 212341: Tijdens een archeologisch vooronderzoek kwamen 19de-eeuwse
gebouwplattegronden aan het licht, enkele niet nader te dateren kuilen, de beekdalbodem
van de vroegere Sterrebeek en enkele losse, metalen vondsten uit de 16de en 19de eeuw.
Locatie 2664: De kerk gaat terug tot de late middeleeuwen.
Locatie 1898: Op basis van cartografische bronnen was hier een watermolen gelegen. Deze
bevindt zich binnen het projectgebied.
Locatie 1501: Tijdens archeologisch onderzoek werd een versterkt kasteel uit de late
middeleeuwen aangesneden. Het 17de-eeuwse kasteel zou door een dorpsheer Guillaume
Richardot (1618-1624) opgericht zijn ter vervanging van een oude burcht die op het einde van
de 16e eeuw door de Fransen vernield zou zijn geweest. Het kasteel heeft de vermoedelijke
plaats ingenomen van een vroegere burcht gezien haar strategische ligging in het Zennedal en
haar goed verdedigbare plaats. Tijdens het uitgraven van de vijvers vond men bijlen uit het
neolithicum.
Locatie 2200: Op basis van een luchtfoto worden hier kuilen gesitueerd.
Locatie 150374: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden enkele kuilen uit de IJzertijd
en een niet dateerbare greppel, karrenspoor en veldoventje aangetroffen. Ter hoogte van de
gebeurtenis was het terrein verstoord door de leemgroeve.

Figuur 33: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2016)
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2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de
onbebouwd was met uitzondering van de zuidelijke zone waar wel bebouwing aanwezig was met
onder meer een watermolen. Het projectgebied bevindt zich in de Zennevallei. Archeologisch vondsten
in de buurt wijzen voornamelijk op laat-middeleeuwse activiteiten, maar er werden ook reeds sporen
uit de IJzertijd en vondsten uit de Romeinse periode aangetroffen. De meeste van deze vondsten
bevinden zich op iets hogere gronden, maar ter hoogte van het projectgebied kunnen deze niet
uitgesloten worden. Mogelijk was deze zone te nat voor permanente bewoning, maar tijdelijke
activiteiten kunnen wel verwacht worden. In hoeverre in de 17de-18de eeuw hier kampementen werden
opgeslagen is niet geweten, maar ook voor deze periode kunnen mogelijk vondsten aangetroffen
worden.

Figuur 34: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode van de 17de tot heden als middelmatig bestempeld kan worden. Het gaat enerzijds
om onbebouwd gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden
perceelsgrenzen en –grachten aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo
interessant. Het potentieel voor deze zone wordt als laag bestempeld voor deze periode.
Anderzijds is in het zuiden bewoning aanwezig die mogelijk reeds teruggaat op oudere
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periodes. Er was ook een watermolen aanwezig. Het potentieel kan hier dan ook eerder als
middelmatig tot hoog worden ingeschat. Er dient ook rekening gehouden te worden met
mogelijke kampementen uit de 17de-18de eeuw. Over dergelijke tijdelijke kampementen is tot
nu toe nog niet veel geweten waardoor het aantreffen hiervan zeker interessant kan zijn. Naar
oudere periodes toe kon het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden.
De ligging (Zennevallei) en omliggende vondsten (IJzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen)
zorgen ervoor dat het potentieel als middelmatig tot hoog wordt ingeschat.
-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Op basis van het bureauonderzoek kan vermoed worden dat de zone ten zuiden van de huidige
magazijnen reeds verstoord werd. Op basis van luchtfoto’s kunnen hier gebouwen aangeduid
worden die later afgebroken werden. Bij deze werken werd de ondergrond vermoedelijk
verstoord.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Het huidige gebouw blijft deels behouden (ca. 11.318 m²) en zal deels afgebroken (ca. 4075
m²) worden. De huidige loskades en in- en uitrit blijven behouden. Ter hoogte van het
afgebroken deel wordt een nieuwe opslaghal opgericht, hoger dan het oorspronkelijk gebouw.
Hier wordt de werfzone voorzien. Ten zuiden wordt een nieuwbouw opgericht van ca. 13.160
m². De vloerplaat, inclusief fundering, zal ongeveer 60 cm diep gaan. De fundering gebeurt op
funderingszolen waarvan de diepte bepaald zal worden door de stabiliteitsstudie. Ze zullen in
een grid van 22,8 x 12 m geplaatst worden. Ter hoogte van de contouren worden
funderingspalen om de 6m voorzien. Er worden ook nieuwe laadkades in het noorden voorzien
van 80 m² en ten zuiden van het nieuwe gebouw. Deze hellen schuin af en gaan ca. 1,20m diep.
Het gaat om een oppervlakte van 2668m².
Rondom wordt verharding en parkeerplaatsen voorzien. Hierbij zal men ca. 40-50 cm diep
gaan. Deze nieuwe verharding zal ca. 7370m² beslaan.
Ten westen en zuiden wordt een bufferzone voorzien. De bestaande beplanting zal aangevuld
worden met inheems bosgoed. Naar het infiltratiebekken toe wordt het terrein iets afgegraven
om een betere helling te bekomen. De bestaande groenzone ten noorden en westen blijft
behouden. Daarnaast wordt nog 9793 m² nieuwe groenzone voorzien. Het gaat om bestaande
groenzones die opnieuw zullen beplant worden met bomen en struiken. De boomputten zullen
ca. 1m³ bedragen, kleine heesters worden tot een diepte van ca. 50 cm geplant. Enkele bomen
ter hoogte van de brandweg zullen gekapt worden. Ook centraal zullen op het terrein zullen
de bomen gerooid worden.
Er worden 5 infiltratiebekkens voorzien die 1,5m diep worden uitgegraven. In totaal gaat het
om een oppervlakte van 1687 m².
Het oostelijke perceel, 254g, wordt voorzien als natuurgebied en blijft behouden.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een middelmatig potentieel naar archeologie toe voor de
periode vanaf de 17de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn.
Gezien de ligging in de Zennevallei en de omliggende vondsten wordt het archeologisch potentieel als
middelmatig tot hoog ingeschat.
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De geplande werken zijn enkel gericht op het westelijk deel van het projectgebied. Op perceel 254g
zullen geen werken plaats vinden en dus dient hier geen bijkomend onderzoek te gebeuren. Op het
westelijk deel kan een zone aangeduid worden waar geen werken zullen gebeuren en waar geen
bijkomend onderzoek nodig is en een zone waar wel werken zullen gebeuren en bijkomend onderzoek
overwogen kan worden.
-

Te behouden zone: bestaand gebouw in het noorden, verharding, parking en loskades in het
noorden, groenzone in het noorden.

-

Zone met ingreep in de bodem: nieuwe hal en uitbreiding gebouw, nieuwe loskade in het
noorden en ten zuiden van het nieuwe gebouw, infiltratiebekkens, nieuwe verharding en
parking, groenzone ten westen en zuiden, bufferzone.

Figuur 35 : Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

In totaal gaat het om een oppervlakte van ca. 45.840 m² waar een bodemingreep zal gebeuren.
Afhankelijk van de diepte van de toekomstige verstoring en de diepte van het archeologisch niveau
kunnen eventueel aanwezige archeologische resten geraakt worden. De vroegere Papyrussite heeft
vermoedelijk reeds een deel verstoord, maar dit gaat slechts om een deel van het projectgebied en op
basis van het bureauonderzoek kon niet nagegaan worden tot hoe diep deze verstoring ging. Het gaat
om een oppervlakte van ca. 20.000 m² die mogelijk verstoord is.
Gezien het archeologisch potentieel en de toekomstige verstoring is bijkomend archeologisch
onderzoek nodig. Dit zal verder besproken worden in het Programma van maatregelen.
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2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een middelmatig potentieel naar archeologie toe voor de
periode vanaf de 17de eeuw. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn.
Gezien de ligging in de Zennevallei en de omliggende vondsten wordt het archeologisch potentieel als
middelmatig tot hoog ingeschat.
De geplande werken zullen mogelijk deels eventueel aanwezige archeologische resten verstoren.
Gezien het archeologisch potentieel en de toekomstige verstoring is bijkomend archeologisch
onderzoek nodig.
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