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2. Programma van maatregelen
2.1 GemoHveerd advies
De geplande ontwikkeling voorziet de bouw van acht bouwblokken met drie en vier bovengrondse bouwlagen en twee
ondergrondse niveaus, verspreid over het zuidelijke deel van het projectgebied in de zone die op het gewestplan als
woongebied bestemd werd. De daling van het terrein van de Leuvensesteenweg richDng Wingebeek wordt voor het
nieuwe project weggewerkt door het nieuwe maaiveld ter hoogte van de gebouwen aan te leggen rond 48,00 m TAW,
het huidig niveau aan de Leuvensesteenweg. Ten noorden van de zone waar mag worden gebouwd wordt een
geleidelijke overgang voorzien van het nieuwe maaiveld naar het bestaande maaiveld rond 45,60 m TAW via een
hellende ophoging. De noordelijke punt van het projectgebied wordt geïntegreerd in het landschap als een
parkgebied, overeenkomsDg de bestemming als natuurgebied op het gewestplan.
Het doel van het bureauonderzoek was het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van de bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. Het
onderzoek confronteerde de landschappelijke, bodemkundige, historische en archeologische karakterisDeken van het
onderzoeksgebied met het historisch gebruik van het terrein sinds het einde van de 18de eeuw en de geplande
ontwikkeling.
Binnen het noordelijke deel van het projectgebied dat overeenkomsDg de bestemming als natuurgebied wordt
ingericht als park en waar enkel de bestaande verhardingen worden verwijderd is eventueel nog aanwezig
archeologisch bodemarchief niet bedreigd vermits het terrein daar zal worden opgehoogd om de overgang tussen het
nieuwe maaiveld en het bestaande maaiveld geleidelijk te laten verlopen en er verder in deze zone niet mag worden
gebouwd.
Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is minstens sinds het midden van de 18de eeuw bebouwd. De verstoring
van deze zone is vrij groot vermits op dezelfde plaats in de tweede hel[ van de 20ste eeuw de historische bebouwing
werd vervangen door nieuwe gebouwen voorzien van kelders. In een zone van ca. 3944 m2 zijn geen archeologische
sites meer te verwachten.
De omvang van de delen van het projectgebied waarvoor het bureauonderzoek de afwezigheid van archeologisch
erfgoed niet kon staven blij[ beperkt tot 1800 m2. Hierin vervat zit een zone van ca. 1215 m2 betonverharding met
daaronder de verstoring met een oppervlakte van ca. 125 m2 van een gebouw dat dateert uit de tweede hel[ van de
19de eeuw. De voor verder onderzoek beschikbare oppervlakte waar kenniswinst mogelijk is dus zeer beperkt.
Omwille van het onevenwicht tussen de onderzoeksinspanning en de te verwachten resultaten wordt geen verder
onderzoek aanbevolen. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld (zie 1.2.4 en 1.2.5)
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