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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Vanaf deze periode tot het oprichten van de huidige gebouwen bestond het
terrein uit bos of landbouwgebied. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes
aanwezig zijn. Er werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd,
veldprospecties wijzen vooral op lithisch materiaal. De aanwezigheid van colluvium kan voor een
goede bewaring gezorgd hebben.
Ter hoogte van het gebouw en de verharding is het terrein zeker reeds oppervlakkig verstoord. Hoe
diep deze verstoring gaat kon niet achterhaald worden op basis van het bureauonderzoek.
Op basis van het bureauonderzoek kon geen duiding gegeven worden voor het aanwezige talud. Uit
de gegevens blijkt weliswaar dat het gebied in een depressie gelegen was, waardoor een lagere
ligging niet abnormaal is, maar het verschil is enorm groot ten opzichte van het zuidelijk en oostelijk
gelegen deel. Er kan echter niet met zekerheid gesteld worden dat het terrein en meer bepaald de
volledige omliggende wijk reeds afgegraven werd.
Het archeologisch potentieel kon voor oudere periodes niet nagegaan worden op basis van het
uitgevoerde bureauonderzoek.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-11 VERSLAG VAN RESULTATEN)
Het huidig tennisgebouw is 3102 m² groot en zal gesloopt worden. De sloop zal gebeuren tot 60 cm
onder de huidige afgewerkte vloerpas. Hier zullen twee appartementsblokken opgericht worden van
telkens 1145 m². Hiervoor wordt niet dieper gegraven dan de sloop. De toekomstige pas zal ongeveer
gelijk zijn als de huidige pas waardoor hier geen diepere ingreep in de bodem zal gebeuren. Hoe de
fundering zal gebeuren zal afhangen van de ondergrond, maar is momenteel nog niet gekend. Indien
mogelijk kiest men voor een funderingsplaat.
De nutsleidingen komen op ca. 80 cm onder het huidig maaiveld te liggen.
De verharding die voorzien wordt zorgt voor een ingreep van ca. 50 cm.
Ter hoogte van de toekomstige groenzone zal 40 cm worden afgegraven.
Het talud zal enkele wijzigingen ondergaan. Ter hoogte van de groenzone in het zuidelijk deel zal een
keermuur opgericht worden. Hiervoor zal de talud plaatselijk afgegraven worden tot het huidig
niveau en erna terug aangevuld worden. In het oosten zal de parking (645m²) in het talud voorzien
worden. Hiervoor zal deze eveneens afgegraven worden en later terug aangevuld.
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1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
In functie van de geplande werken kan men stellen dat ter hoogte van het huidig tennisgebouw 60
cm onder het huidig afgewerkt vloerniveau zal gegraven worden. Waarschijnlijk komt dit ongeveer
overeen met de huidige funderingsopbouw. Dit zal ongeveer overeen komen met de toekomstige
nodige situatie voor de opbouw van de fundering en vloer, waardoor er in principe niet dieper
gegaan wordt dan de reeds aanwezige verstoringsdiepte. Enkel ter hoogte van de nutsleidingen zal
lokaal dieper gegraven worden. Ook ter hoogte van het talud zullen enkele zones afgegraven worden
en terug opgehoogd. Dit zorgt voor een diepe verstoring maar het gaat om een beperkte oppervlakte
en kan gezien de hellingsgraad moeilijk archeologisch onderzocht worden. Bovendien zorgt de
aanwezigheid van colluvium ervoor dat het archeologisch niveau dieper gelegen is en dus minder
snel verstoord zal worden. Gezien de beperkte oppervlakte waar effectief de eventueel
archeologische ondergrond zal verstoord zal worden, is geen bijkomend onderzoek noodzakelijk.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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