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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

1

2018J281 (bureauonderzoek)

De opgemaakte nota kadert in een geplande
bouwaanvraag opgedeeld in twee fasen met in totaal een
kadastraal oppervlakte van ca. 60925 m2. Daarmee valt de
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en
de Code van Goede Praktijk).

Laurane
Dupont
OE/ERK/Archeoloog/2017/00212,
Studiebureau
Archeologie
bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Wuustwezel, Gooreind (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 161233, y= 227192
punt 2: x= 161584, y= 227540
Afd. 2, Sectie H, Percelen 7P6, 7A6, 7K6, 7H6, 7N6, 67V2

Periode uitvoering:

18-10-2018 t/m 06-11-2018

Relevante termen1:

Buitengebied, bureauonderzoek

Bebouwde zones:

De aanwezige atletiekpiste en parking

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

1.1.2 Archeologische voorkennis
De geplande ontwikkelingen worden naar uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever in meerdere fasen
uitgevoerd (fig. 1.4). De geplande bouwwerkzaamheden omvatten de vernieuwing van het sportpark
Gooreind met de aanleg van een nieuwe atletiekbaan, de herinrichting van de bestaande parking en
aanleg van nieuwe parking en parkaanleg. Daar de oude atletiekbaan in gebruik diende te blijven tot
op het moment dat de nieuwe atletiekbaan werd aangelegd werd reeds een gedeelte van het
vergunningsgebied (fase 1) onderzocht door middel van proefsleuven en beschreven in een reeds
bekrachtigde archeologienota (ID 6115)3. Op fig. 1.4 staat het faseringsplan van het veldwerk
voorgesteld, met een indeling tussen fase 1 (reeds uitgevoerd) en fase 2 (onderwerp van deze nota).
Fase 1 bestaat in totaal uit ca. 30223 m2 en fase 2 heeft een oppervlakte van ca. 17487 m2.

3

M. Van der Waa 2017.
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Fig. 1.4: Afbakening van de te onderzoeken zones (fase 1 = paars, fase 2 = blauw).
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van fase 1 geen archeologisch relevante waarden
aangetroffen (fig. 1.5). Vier paalkuiltjes lijken een plattegrond te vormen van een schuurtje / spieker. Gezien
het ontbreken van aanvullende archeologische sporen (bijvoorbeeld een bijbehorende erfinrichting)
kunnen de paalkuilen evengoed een restant van een recentere kleine constructie zijn. Over het merendeel
van het terrein werden sporen van diepploegen aangetroffen, waarbij de Ap-horizont tot in het C-materiaal
werd doorbroken. De diepe ploegsporen reikten tot een gemiddelde diepte van -50 cm en hebben naar alle
waarschijnlijkheid het archeologisch vlak sterk beïnvloed en verstoord (fig. 1.6). De zuidwestelijke hoek (ter
hoogte van het skatepark) bleek sterk antropogeen verstoord als gevolg van de aanleg en bouw van het
sportcomplex (fig. 1.7). Gezien het ontbreken van archeologisch relevante waarden en de aanwezigheid
van verscheidene verstorende invloeden op het terrein, werd geconcludeerd dat er geen kenniswinst te
behalen valt in een vervolgonderzoek voor fase 1.
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Fig. 1.5: Het allesporenplan uit het rapport van Van der Waa M. 2017 met aanduiding van de
contouren van de proefsleuven en de locaties van de aangelegde bodemprofielen.

Fig. 1.6: De aanwezigheid van (diepe) ploegsporen in het archeologisch vlak.
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Fig. 1.7: Profiel 12 aangelegd ter hoogte van het skatepark
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem4 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem5 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
4
5

Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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-

een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Geen.
Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes6 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Het huidige vergunningsgebied heeft een oppervlakte van ca. 47872 m2 (ca. 4,8 ha), gelegen binnen
een kadastraal projectgebied met een oppervlakte van 60925 m2 (ca. 6 ha). De oostelijke helft van het
vergunningsgebied werd, na uitvoering van fase 1 van het archeologisch onderzoek, ontwikkeld tot
nieuwe atletiekpiste. In de westelijke helft (onderdeel van fase 2) omvat het vergunningsgebied de
bestaande atletiekpiste met bijbehorende parkeerplaatsen (fig. 1.8). Het sportlokaal werd reeds
6

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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gesloopt (fig. 1.9). Ten zuiden hiervan werd eveneens gestart met de aanleg van de nieuwe
parkeerplaatsen ter hoogte van fase 1 en gedeeltelijk overlappend met de zone van fase 2 (zie fig.
1.10)7.

Fig. 1.8: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid (fase 2 in het blauw).

Fig. 1.9: Zicht op de gesloopte sporthal

7

Dit werd gemeld aan Sofie Debruyne en ter plaatse vastgesteld op 18/10/2018.
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Proefsleuf fase 1
Fase 2

Fase 1

Fig. 1.10: Zicht op de reeds aangelegde verharding ter hoogte van het voormalig skatepark met
begrenzing van fase 1 en fase 2 in het rood.
Geplande werken
Het sportpark van Wuustwezel – Gooreind wordt in verschillende fasen vernieuwd door de
initiatiefnemer. Op de oostelijke helft van het vergunningsgebied (fase 1) werd reeds een volledig
nieuwe atletiekpiste gebouwd, vlak boven de nieuwe sporthal waarvoor een bouwvergunning
(2017/3/025) werd aangevraagd en een archeologisch vooronderzoek (2017L126) werd uitgevoerd in
2017 (fig. 1.11). Naast de sporthal werd een pleintje aangelegd en rondom de atletiekpiste werd een
groenaanleg voorzien met fietspaden. De waterafvoer zal plaatsvinden via een centrale geul in een
hoek van 90 graden langs de perceelgrens van perceel 7N6.
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Op de westelijke helft van het vergunningsgebied (fase 2) zal de bestaande atletiekpiste worden
weggehaald ten behoeve van het te behouden voetbalveld met nieuwe omringende parkeerplaatsen
en parkaanleg (fig. 1.12 en 1.13). De initiatiefnemer heeft een overzicht van de uitgraafdieptes
voorzien, in functie van de geplande bodemverstoring. Dit overzicht is te vinden op fig. 1.14 en wordt
tevens als bijlage toegevoegd.
Zone 1 betreft de heraanleg van de parking waarvoor een afgraving van – 60 cm wordt voorzien op
een bestaande verstoring van -30 cm (bestaande verharding). Zone 2 omvat de bestaande atletiekpiste
die zal uitgegraven worden tot op -50 à -60 cm onder het maaiveld. Verwacht wordt dat de
atletiekbaan tot op -50 à -60 cm de bodem met baksteen houdend materiaal heeft verstoord,
aangezien dit noodzakelijk was voor de aanleg van de gravelpiste. Zone 5 huisvest de nieuwe
parkeerplaatsen rondom het nieuwe voetbalveld waarvoor de bodem tot op -50 cm onder het
maaiveld reeds werd verstoord. Voorts worden enkele wandelpaden voorzien van ca. – 30 onder het
maaiveld. Ter hoogte van het voetbalterrein temidden de atletiekpiste worden er geen ingrepen
voorzien.
Op fig. 1.15 is een synthese weergegeven van de geplande verstoringsdieptes. Over het algemeen
betekenen de beoogde ontwikkelingen ter hoogte van fase 2 een bodemverstoring van tussen de -50
en -30 cm onder het maaiveld. Ter hoogte van het voetbalveld worden er geen ingrepen voorzien, de
zone van de parking (roze zone op fig. 1.8) werd reeds verstoord door de aanleg hiervan (deze zone
werd overigens als verstoord vastgesteld door het proefsleuvenonderzoek van fase 1), ter hoogte van
de atletiekpiste (groene zone op fig. 1.8) wordt enkel binnen het gabarit van de bestaande verstoring
de gravel weggehaald en tot slot wordt ter hoogte van de bestaande parking (gele zone op fig. 1.8) een
nieuwe parking aangelegd die het terrein 30 cm dieper dan de huidige verharding zal roeren. Hierdoor
wordt het relevante bodemarchief slechts beperkt bedreigd.
Uit de omgevingsvergunning (in bijlage ) blijkt dat er geen ingrepen voorzien zijn op het voetbalveld
zelf.
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Fig. 1.11: Inplantingsplan, geprojecteerd op het kadasterplan met de zone van fase 2 in het blauw.
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Fig. 1.12: Inplantingsplan met de contouren van fase 2 in het blauw.
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TYPE DWARSPROFIEL 1: parking deel noord
schaal 1/50
te behouden BOS

2%

1%

Parkings in betonnen grasdallen

1%

1%

Rijbaan op parkings in asfalt

Parkings in betonnen grasdallen

2%

1%

Rijbaan op parkings in asfalt

Parkings in betonnen grasdallen

Haagstructuur

wandelpad grind / steenslag

Schaal:
1:50

Maten uitgedrukt in meter

BA_16240002_PRD_N_1.1_Terreinprofiel 1
Q:\MEC\1624\0002\INFRA\Grafisch\40_Vergunningen\42_OMGEVINGSVERGUNNING FASE 2\BA_16240002_PRD_N.dwg - 1.1 (20180124.1204)

TYPE DWARSPROFIEL 2: parking deel noord - parkeerplaats minder validen
schaal 1/50
te behouden BOS

2%

2%

Rijbaan op parkings in asfalt

Schaal:
1:50

Maten uitgedrukt in meter

BA_16240002_PRD_N_1.2_Terreinprofiel 2
Q:\MEC\1624\0002\INFRA\Grafisch\40_Vergunningen\42_OMGEVINGSVERGUNNING FASE 2\BA_16240002_PRD_N.dwg - 1.2 (20180124.1208)

TYPE DWARSPROFIEL 3 parking deel zuid
schaal 1/50

Eikendreef - te behouden
1%

Parkings in betonnen grasdallen

2%

2%

Rijbaan op parkings in asfalt

1%

Parkings in betonnen grasdallen

1%

Parkings in betonnen grasdallen

2%

2%

Rijbaan op parkings in asfalt

1%

Parkings in betonnen grasdallen

wandelpad grind / steenslag

Schaal:
1:50

Maten uitgedrukt in meter

BA_16240002_PRD_N_1.3_Terreinprofiel 3
Q:\MEC\1624\0002\INFRA\Grafisch\40_Vergunningen\42_OMGEVINGSVERGUNNING FASE 2\BA_16240002_PRD_N.dwg - 1.3 (20180124.1250)

Fig. 1.13: Typedwarsprofielen van de voorziene verharding ter hoogte van fase 2

14

Nota: Wuustwezel – Sportpark (Gooreind)

825m

1

1

+ 24.80 taw

2

5
voetbalveld (100*61) te herprofileren en iets te verleggen

2
pei

dem

bo
lg
ch
ra
.50

23

t+

5

1 23456

1 2345 6

3
3

Discuswerpen

6

3

+ 24.79 taw

Speerwerpen

4

E-VELD

wadi

Kogelstoten

Hoogspringen

.70

+24

4

NULpas sporthal op 25.62 TAW

.00

+25

OVERZICHT VAN DE UITGRAVINGEN

3

ZONE 1: bestaande parking
uitgraving 60 cm diepte tov huidig maaiveldniveau
waarvan 30 cm bestaande verharding en fundering
ZONE 2: bestaande atletiekpiste
uitgraving 50 a 60 cm diepte tov huidig maaiveldniveau
volledig baksteenhoudend materiaal (gravelpiste)
ZONE 3: bestaand weiland
uitgraven 30cm voor aanleg van wandelpaden
teelaarde volgens de boringen

Rode Dree

f

ZONE 4: bestaand weiland
uitgraven tot 50 cm voor aanleg van piste
teelaarde volgens de boringen
ZONE 5: bestaand grasveld
uitgraven tot 50 cm voor aanleg van parking
teelaarde volgens de boringen
ZONE 6: bestaand weiland
uitgraven tot 50 cm voor aanleg van plein
teelaarde volgens de boringen

Fig. 1.14: Inplantingsplan (fase 2 in het blauw) met overzicht van de geplande uitgraafdieptes.
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Fig. 1.15: Synthesekaart met overzicht van de impact van de geplande werken ter hoogte van fase 2.
1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen8. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de tertiair
geologische kaart, de quartair geologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI9 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.

8
9

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
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Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed10. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen
of de Popp-kaart) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en
bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een nota.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie11.
Het projectgebied is gelegen in Gooreind, een dorp in de gemeente Wuustwezel. Het ligt in het
noorden van België in de archeoregio van de Kempen (fig. 1.2) en meer specifiek de Noorderkempen.
Het uiterlijk van de Noorderkempen wordt structureel gekenmerkt door brede ruggen en depressies
die zeer geleidelijk in elkaar overgaan. Het projectgebied bevindt zich aan de rand van zo’n brede
heuvelrug.
Het onderzoeksgebied is dus te situeren in een licht glooiend landschap vlak aan de riviervallei van de
Kleine Beek. Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Maas en watert af in noordelijke
richting.12 Het terrein ligt op een hoogte tussen 24 en 26 m TAW (fig. 1.16 en 1.17). Het detail uit het
digitaal hoogtemodel (fig. 1.17) en het terreinverloop (fig. 1.18) tonen aan dat er weinig hoogteverschil
is in het plangebied. De knik in het profiel is te duiden door de afwateringsgeul die van oost naar west
door het plangebied loopt. Ook de huidige atletiekpiste tekent zich af, waarbij de ovalen atletiekbaan
iets lager ligt dan zijn omgeving.

10

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 1.0.
12
De Coninck F. 1957. 9-10.; Antrop M. et al. 2002. 35.
11
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Fig. 1.16: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met aanduiding van het projectgebied.
Schaal 1/25000.

Fig. 1.17: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met aanduiding van het projectgebied. Schaal
1/2500.
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Fig. 1.18: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van de twee terreinprofielen.

Fig. 1.19: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van noord naar zuid (oranje) en van west
naar oost (paars).
Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Merksplas A
Formatie (codering MeA). Deze formatie vormde zich tijdens het Plioceen (5,4 Ma – 1,7 Ma13) en ligt
binnen het projectgebied op een diepte tussen -7,13 en -7,42 m (volgens de diktekaart quartair).
Hieronder staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens opgesomd volgens
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

13

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.20) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Merksplas A het voorkomen van grijs half grof tot

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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•

•

grof zand dat kwartsrijk en glimmerhoudend is en bestaat uit veen. Andere inclusies zijn ook
regelmatig dunne klei-intercalaties, schelpfragmenten, gerold hout en (sideriet)keitjes.
De kwartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.21) duidt het
onderzoeksgebied aan met code 22. Dit houdt in dat het projectgebied geen holocene (vanaf
11,7 Ka) en/of tardiglaciale afzetting (14,5 - 11,56 Ka) heeft bovenop de pleistocene sequentie
(2.40 Ma - 11,7 Ka).14
De bodemkaart (fig. 1.22) toont drie verschillende bodemtypes op het projectgebied, namelijk
een w-Zdgb-bodem, een w-Zegb-bodem en een w-Zdg-bodem. Het w-Zdgb- en w-Zdgbodemtype vallen onder de Zdg-bodemserie. Dit is een matig natte zandbodem met een
duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Het w-Zegb-bodemtype valt onder de Zeg-bodemserie.
Dit is een natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Zowel de Zeg- als
Zdg-bodems maken deel uit van een podzolbodemserie.
Een volledig ontwikkelde podzolsequentie zorgt voor een verhoogde kans op conservatie van
een in situ prehistorische artefactensite. Tijdens het booronderzoek, dat door Studiebureau
archeologie werd uitgevoerd op het westelijke deel van het projectgebied (temidden van
bodemserie w-Zegb), werd geen begraven podzol aangetroffen.

Fig. 1.20: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

14

Gullentops F. et al. 2001.
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de kwartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.

Fig. 1.22: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.2 Terreininspectie en controleboringen
Op donderdag 18 oktober 2018 werd voor fase 2 van het vergunningsgebied een visuele
terreininspectie uitgevoerd aangevuld met een zestal controleboringen teneinde de situatie op het
terrein beter te kunnen inschatten. De oorspronkelijk voorgestelde strategie voor fase 2 van het
terrein, nl. proefsleuven, leek niet meer opportuun. De redenen hiervoor waren dat een groot deel
van het terrein niet meer geroerd zou worden (voetbalveld temidden de atletiekpiste), dat een deel
van de werken reeds in uitvoering zijn en het terrein hebben verstoord (zuidelijke parking) en dat na
herziening van de aangelegde boringen en het daaropvolgend proefsleuvenonderzoek in 2017 er een
vermoeden bestond dat het terrein grotendeels verstoord is. Om het bodemarchief niet nodeloos te
schaden werd dan geopteerd voor een terreinbezoek om enerzijds de schade van de reeds uitgevoerde
werken vast te stellen en anderzijds een nieuw assessment van de bodemgesteldheid te maken en de
daarmee gepaard gaande strategie, indien nodig, aan te passen.
1.2.2.1 Terreingesteldheid
Op het moment van het terreinbezoek was het zuiden reeds geroerd door het starten van de aanleg
van de nieuwe zuidelijke parking (fase 1 en gedeeltelijk fase 2). Hier werd het terrein tot -50 cm
afgegraven en aangevuld met grint. De verharding van de bestaande parking ten westen was nog
aanwezig maar het sportlokaal werd reeds gesloopt. Deze zone was dan ook niet toegankelijk voor de
controleboringen.
Op 9 november 2017 werden 17 landschappelijke boringen uitgevoerd op het volledige
vergunningsgebied (fig. 1.23). Boringen 13, 14, 15, 16 en 17 zijn uitgezet op de zone van fase 2. Op
basis van deze landschappelijke boringen (fig. 1.24) werd voor het voetbalterrein – naast boring 17 –
een intact bodemprofiel geattesteerd. Wanneer men de resultaten van het landschappelijk
booronderzoek aftoetst aan de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dienen er echter enkele
nuances te worden aangebracht. Tijdens het uitgevoerde landschappelijke booronderzoek leek de
bodem in een betere bewaringsconditie te zijn dan is aangetoond met het proefsleuvenonderzoek.
Een verklaring hiervoor is te vinden in de inherente verschillende aard van onderzoekstechnieken,
waarbij landschappelijke boringen slechts een beperkte steekproef geven van het terrein. Tevens zijn
boorprofielen minder goed te interpreteren dan profielwanden. Wanneer men de boorprofielen naast
bodemprofiel 12 legt is te zien dat wat oorspronkelijk als Ap werd geïnterpreteerd vermoedelijk eerder
de verstoring vastgesteld in profiel 12 betreft (fig. 1.25 en 1.26). Aanwijzingen hiervoor zijn het licht
verbrokkeld uiterlijk van de donkerbruine laag, het aanwezige baksteenpuin en het feit dat deze laag
tot ongeveer dezelfde diepte reikt als de verstoring.
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Boringen
13
14
15
16

Fig. 1.23: Weergave van de boorpunten op de bodemkaart.
Bodemkaart
Waarneming
WRB
w-Zdg
Ap
w-Zegb
Zeg
Ap – E/B/Cg – C2g
w-Zegb
Zeg
Ap – E/B/BC – BC - Cg
w-Zdg
Zdg
Ap – E/B/BC – BC - Cg
w-Zdg
Zdp
Aa – HTM – Ap/B/Cg – Cg
Tabel 1: De formele gegevens van de boringen.
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Fig. 1.25: Zicht op de landschappelijke boringen uitgevoerd op het voetbalveld in 2017 (fase 1)

Fig. 1.26: Profiel 12 aangelegd in 2017 (fase 1) in het zuiden van het vergunningsgebied
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1.2.2.2 Controleboringen
Er werden in totaal 6 controleboringen uitgevoerd gelijkmatig verspreid over het terrein (waar
toegankelijk) met de bedoeling een tweede assessment te maken van de bodemgesteldheid van het
terrein (fig. 1.27). De boringen werden handmatig uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor met
een boorkopdiameter van 7 cm. Vijf van de zes boringen konden tot in het onverstoord
moedermateriaal worden uitgezet. De diepte van de boringen varieerde tussen de 100 en 140 cm
onder het maaiveld.
Aan de hand van de boorprofielen (fig. 1.28) kon worden vastgesteld dat enkel het noordelijke deel
van het terrein intacte boorprofielen (boring 1 en 2) genereert. De overige boorprofielen bevestigen
een verstoring tussen de 80 en 120 cm onder het maaiveld verspreid over het terrein. Vermoedelijk
werd het terrein vergaven voor de aanleg van het voetbalveld en omringende infrastructuur.

Fig. 1.27: locatie van de controleboringen op fase 2 van het vergunningsgebied
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Fig. 1.28: Controleboringen
1.2.3 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied ligt in de gemeente Wuustwezel en meer specifiek in het dorp Gooreind. De naam
Wuustwezel komt van “Wuust-wieze-lo” en betekent onherbergzaam weide- en bosgebied15. De
oudste kernen van de gemeente zijn Biest, en het gehucht Westdoorn dat een nederzetting van
kolenbranders was. De historische kern van Wuustwezel ligt ten zuidwesten van het projectgebied.
Het projectgebied ligt ten noordwesten van de Bredabaan. Napoleon legde deze straat aan van 1806
tot 1811.16

15
16

Vandeputte O. 2009.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121669.

26

Nota: Wuustwezel – Sportpark (Gooreind)
Het projectgebied is gelegen in een landelijke omgeving. De Ferrariskaart ( 1777, fig. 1.29) toont dat
het projectgebied niet bebouwd was en dat het volledig in gebruik was als droge heide. Ook op de
Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, fig. 1.30) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854, fig. 1.31) is geen
bebouwing zichtbaar op en rond het projectgebied. Op beide kaarten staat wel een gebouw (met de
naam “fabrique d’eau forte”) ten zuidwesten van het projectgebied. Op de latere luchtfoto’s is dit
gebouw niet meer te zien. De Rode Dreef is zichtbaar vanaf de Atlas der Buurtwegen, maar de
Eikendreef verschijnt pas op de luchtfoto van 1971 (fig. 1. 32).
De luchtfoto uit 1971 (fig. 1.32) toont enkel weiland op de locatie van het projectgebied. Pas op de
luchtfoto van 2000 (fig. 1.33) verschijnt het atletiekveld met voetbalveld in de westelijke helft van het
terrein. Op de luchtfoto van 2017 (fig. 1.35) is te zien hoe de zuidoostelijke hoek van het kadastraal
plangebied in gebruik is als stockageplaats voor bulkgoederen.

Fig. 1.29: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.30: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.
(bron: www.geopunt.be)

Fig. 1.31: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied. (bron: www.geopunt.be)
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Fig. 1.32: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)

Fig. 1.33: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.34: Uittreksel uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)

Fig. 1.35: Uittreksel uit een luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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1.2.4 Archeologisch kader van het projectgebied
In deze paragraaf zal de verhouding van het projectgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden17.
1.2.4.1 Gekende archeologische waarden
Binnen de lokale omgeving van het plangebied zijn weinig archeologische prospecties uitgevoerd naar
aanleiding van grote infrastructuurwerken (fig. 1.36). Het schijnbaar ontbreken van archeologische
vindplaatsen kan dus eerder het gevolg zijn van het ontbreken van een systematische archeologische
inventarisatie van de regio. Los daarvan, zijn er binnen een straal van 1 km rondom het plangebied
enkele archeologische vindplaatsen opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI).
De CAI toont het onderzoeksterrein afgebakend als zone waar al vooronderzoek is uitgevoerd. Dit
heeft betrekking tot fase 1 van het vooronderzoek waarbij proefsleuven zijn getrokken op de oostelijke
helft van het vergunningsgebied (CAI218180). Hierbij werden geen archeologische waarden
aangetroffen.
700 m ten zuiden van het projectgebied werd een terrein waarop een veldprospectie is uitgevoerd
afgebakend (CAI100022). Hier werd lithisch materiaal, zoals onder andere een geslepen bijl, uit het
Neolithicum (5300-2000 v. Chr.) teruggevonden.18
Op de kaart van culturele waarden is de (theoretische) ligging van een Romeinse weg te zien, die op
ca. 80 m ten westen van het projectgebied loopt. Deze weg komt vermoedelijk overeen met een
voorloper van de huidige Oude Baan.
Grenzend aan de oostkant van het projectgebied ligt een terrein waarvoor ABO een archeologienota
heeft geschreven. Hierin werd besloten dat verder archeologisch onderzoek noodzakelijk was, echter
met veldwerk (een proefsleuvenonderzoek) in uitgesteld traject.19
In de zuidoostelijke hoek van het huidige kadastraal plangebied werd al eerder een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, met een negatief resultaat20. De zuidoostelijke hoek bleek te zijn
afgegraven, alvorens het terrein werd gebruikt als grondopslag (zie ook de luchtfoto’s in paragraaf
1.2.2). Eén proefsleuf kon buiten de verstoring worden aangelegd, maar hierin werden geen sporen
aangetroffen.

17

In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
Archief HavikLeuven
19
Defrancq J. 2017.
20
Van der Waa M. 2017.
18
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1.2.4.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”
Binnen de contouren van het projectgebied werd één zone afgebakend waar geen archeologische
relicten meer worden verwacht. Hier werd voor een voormalige bouwvergunning binnen eenzelfde
kadastrale afbakening als het huidige vergunningsgebied een archeologisch onderzoek uitgevoerd dat
een negatieve indicatie voor archeologische vindplaatsen heeft gekregen.21

1.2.4.3 Beschermde archeologische sites
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het projectgebied.

Fig. 1.36: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
voorkennis in de directe omgeving. (www.agiv.be)

21

M. Van der Waa 2017.
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1.2.5 Archeologische verwachting (datering en interpretatie)
Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein theoretisch interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Het
projectgebied ligt in een landelijke omgeving, op een vlak terrein in de buurt van een waterloop.
Volgens de bodemkaart is er sprake van een podzolbodemserie, wat de bewaringskans voor in situ
steentijd(artefacten)sites verhoogt maar dit werd aan de hand van een landschappelijk
bodemonderzoek op het volledige vergunningsgebied ontkracht (zie archeologienota ID6115).
Het onderzoek werd naar uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever in twee fasen opgedeeld. Fase 1
van het onderzoek werd reeds uitgevoerd en bevestigde de afwezigheid van archeologische waarden
binnen het areaal van fase 1. Op basis van het voortschrijdend inzicht werd de relevantie van verder
archeologisch vooronderzoek voor fase 2 van het terrein in vraag gesteld. Dit omwille van een gewijszigde situatie op het terrein nl. dat een groot deel van het areaal ter hoogte van fase 2 niet meer
geroerd zou worden (voetbalveld temidden de atletiekpiste) en dat de uitvoering van de werken reeds
een deel van het terrein hebben verstoord (zuidelijke parking). Aan de hand van een nieuwe
impactanalyse werd vastgesteld dat enkel de zone ter hoogte van de bestaande verharding en de
nieuw aan te leggen wandelpaden (gele en paarse zones op fig. 1.37) effectief bedreigd zullen worden
door de beoogde werken. Voor de overige zones werd een deel van de werken reeds uitgevoerd
(zuidelijke deel) of wordt er enkel gewerkt binnen het gabarit van de bestaande verstoring (atletiek
piste). Het bedreigde gebied omhelsd slechts een beperkt oppervlakte hetgeen het bij het aantreffen
van archeologische sporen onmogelijk maakt een bredere context te onderzoeken. Zonder ruimere
context vormen deze sporen niet meer dan het equivalent van een vaststelling in een
proefsleuvenonderzoek waaraan geen vervolgonderzoek zal worden gekoppeld. Bovendien werd aan
de hand van controleboringen aangetoond dat een groot deel van het terrein al verstoord is, wellicht
door de aanleg van de sportinfrastructuur. De noordelijke zone van het terrein (ter hoogte van de
groenzone) is nog intact maar te versnipperd om bij te dragen aan het kennispotentieel van het terrein.
Kosten-batengewijs kan bijgevolg worden beargumenteerd dat een vervolgonderzoek op het eerder
beperkt en versnipperd areaal dat effectief bedreigd zal worden door de beoogde ontwikkelingen van
fase 2 weinig of geen archeologische datawinst zal opleveren. Ook op het resterende areaal dat op dit
moment niet geroerd wordt maar waarvoor behoud in situ niet verzekerd kan worden lijkt verder
onderzoek in de toekomst onnuttig daar deze zone verstoord is.
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Fig. 1.15: Synthesekaart met overzicht van de impact van de geplande werken ter hoogte van fase 2.

1.2.6 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio.
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OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2018-SV-006
Omgevingsloketnr.: OMV_2018007057

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanvraag ingediend door Luc
Loos en Dieter Wouters namens het Gemeentebestuur van Wuustwezel, gevestigd Gemeentepark 1 te
2990 Wuustwezel. De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden en werd ontvangen op 30 januari
2018.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd opgesteld op 31 januari 2018.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen langs Eikendreef 70 en met als kadastrale
omschrijving (afd. 2) sectie H 6 L, (afd. 2) sectie H 7 H6, (afd. 2) sectie H 7 K6, (afd. 2) sectie H 7 N6, (afd.
2) sectie H 7 C7, (afd. 2) sectie H 7 A6, (afd. 2) sectie H 67 V2 en (afd. 2) sectie H 67 P2.
Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van het sportpark Gooreind.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
Advies gemeentelijk omgevingsambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het gunstig verslag van de
waarnemend gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA), uitgebracht op 15 februari 2018.
Het college van burgemeester en schepenen treedt het advies van de waarnemend gemeentelijke
omgevingsambtenaar bij en motiveert de beslissing als volgt:
De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, gelet op de
plaatselijke toestand.
Het college van burgemeester en schepenen dient een beslissing te nemen over de omgevingsaanvraag
binnen een termijn van 60 dagen.
Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013 werd vastgesteld dat de gemeente Wuustwezel voldoet aan de 5
voorwaarden van artikel 7.2.1 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad dd. 17 juli 2013. De gemeente Wuustwezel is derhalve ontvoogd.
De aanleg van Sportpark Gooreind (Fase 2) omvat:
• De aanleg van een atletiekpiste.
• De herinrichting van de bestaande parking (op heden bestemd voor de voetbalvereniging Gooreind VV)
waarbij het huidige lokaal van de atletiekvereniging GAV/gemeentelijke kleedkamers zal worden
gesloopt.
• De realisatie van bijkomende parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers van de sporthal (sporthal in
aanbouw, sporthal zelf geen onderdeel uitmakend van deze vergunningsaanvraag) alsook voor
bezoekers van het aan te leggen park.
• Realisatie van parkstructuur als bindend functioneel en landschappelijk element tussen de
verschillende sportactiviteiten.
• Aanleg van skateterrein aansluitend bij de omgeving van de sporthal.
• Aanleg van waterdoorlatende wandelpaden doorheen het park (met integratie van een 1 km looproute).
• Landschappelijke bufferstrook van het sportpark ten opzichte van de omliggende straten Eikendreef en
Rode Dreef.
• Aan de zijde van de Rode Dreef wordt de bufferstrook verhoogd aangelegd, als visuele buffer van het
sportpark ten opzichte van de mogelijk later te realiseren woningen in de Rode Dreef.
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•
•

Rooien van bomen, ten behoeve van de aanleg van de parking, maar met het voorzien van nieuwe
bomen in de landschappelijke parkzone en bufferstrook.
Verbreden en landschappelijk integreren van de bestaande gracht gelegen tussen het te behouden
voetbalveld en de nieuw aan te leggen atletiekpiste.

Voor de projectlocatie zijn verschillende oudere vergunningen gekend.
De bouwvergunningshistoriek is echter minder relevant.
Op 23 april 2014 werd een stedenbouwkundige vergunning (20140020) bekomen voor het rooien van 17
bomen, het aanleggen van kunstgrasveld met aanhorigheden en de aanleg van grasveld met groenbuffer
op taluds.
Op 3 juli 2017 werd een stedenbouwkundige vergunning (20170091) bekomen voor het bouwen van een
sporthal.
Op 9 oktober 2017 werd akte genomen van de melding (2017/3/025) voor het exploiteren van een sporthal
met cafetaria.
Het voorwerp van de aanvraag is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan RUP "Sportcentrum Eikendreef" dd. 26 juli 2012.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
Het project wordt getroffen door het ‘Rooilijnplan "Rode Dreef" en Rooilijnplan "Eikendreef"’ dd. 22 oktober
1962.
Er werden geen interne adviezen gevraagd.
Er werden geen externe adviezen gevraagd.
Gelet op het feit dat er geen openbaar onderzoek gehouden moest worden aangezien de aanvraag
gelegen is binnen een RUP.
Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de beplantingen,
goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 28 april 2003 en stilzwijgend goedgekeurd door de Bestendige
Deputatie van de provincie Antwerpen (Belgisch Staatsblad dd. 3 oktober 2003).
Gelet dat er bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag en het nemen van de beslissing over deze
aanvraag er door de vergunningverlenende overheid rekening wordt gehouden met de zorgplicht opgelegd
door artikel 14 en de bepalingen van artikel 16 inzake het tegengaan van vermijdbare schade van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Het project is gelegen binnen het RUP Sportcentrum Eikendreef.
Het project is gelegen in de zones:
• Zone voor dagrecreatie met beperkte bouwmogelijkheden (art. 4)
• Zone voor dagrecreatie met mogelijkheden tot sporthal (art. 5)
• Buffergroen (art. 6)
• Openbare Wegenis (art. 8)
Een bekrachtigde archeologienota werd afgeleverd op 15 januari 2018.
Gelet op het reglement houdende “Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen” dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2015.
Gelet op de basisvoorwaarden voor het IBA-beheer.
Gelet op de door de Vlaamse Overheid goedgekeurde stroomgebiedbeheerplannen dd. 18 december 2015
waarvan het zoneringsplan Wuustwezel deel uitmaakt.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
De niet doorlatende verharding wordt niet allemaal rechtstreeks naar een gracht afgeleid, maar infiltreert in
eerste instantie naar een naastgelegen grasstrook, plantvak,enz…
Het buffervolume van de gracht bedraagt ± 272 m³. Het buffervolume is voldoende.

2018 17

Pagina 2 van 6

Overwegende dat overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen
waterbeleid - Belgisch Staatsblad 14 november 2003 - de aanvraag onderworpen dient te worden aan de
watertoets.
Overwegende dat tot op heden geen waterproblemen in of rond het betrokken goed konden worden
vastgesteld.
Overwegende dat het voorliggende project niet in of nabij een effectief overstromingsgevoelig gebied of
mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt.
Overwegende dat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt
in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het project zelf. En
dit gezien de relatief beperkte oppervlakte van het gevraagde.
De aanvraag beoogt het aanleggen van het sportpark ter hoogte van de Eikendreef.
De atletiekpiste wordt aangelegd in rode kunststofverharding. De verharding is waterdoorlatend. Voor het
overtollige regenwater (bij hevige regenval) worden er drainagebuizen aan de binnenzijde van de piste
voorzien welke het regenwater dan afvoeren. Alle paden in het park zijn waterdoorlatend uitgevoerd. Het
rijbaangedeelte van de parking wordt aangelegd in asfalt. Dit gedeelte van de parking watert af naar de
parkeerplaatsen zelf.
De parkeerplaatsen worden aangelegd in grasbetontegels waarbij de openingen worden opgevuld met een
waterdoorlatende split. De hele parkingzone voorziet dus in het ter plaatse infiltreren van het regenwater.
De mindervaliden parkeerplaatsen worden aangelegd in grijze betonstraatstenen (niet waterdoorlatend
vanwege het vereiste vlakke comfort van de verharding) voorzien van een centraal in het parkeervak
geplaatste symbooltegel en bijhorend verkeersbord.
Ter hoogte van de ingang van de Eikendreef naar de parking worden er 2 parkeerplaatsen voor touringcars
voorzien.
Tussen de sporthal en de atletiekpiste wordt een zone verhard aangelegd voor 45 fietsbeugels, waardoor
90 fietsen gestald kunnen worden.
Het skatepark wordt aangelegd in asfalt en watert af naar de rondom gelegen groenzone. De verdiepte (in
asfalt verharde) speelput watert af richting de naastgelegen gracht.
Voor de brandweer (welke aan de achterzijde van de sporthal moet kunnen geraken) wordt het parkpad
uitgebreid met grasdallen, waardoor de overrijdbare breedte voor de brandweer 4 meter zal bedragen.
De atletiekpiste wordt aangelicht met LED schijnwerpers op 18 meter hoge palen. Deze verlichting zal
enkel op volle kracht branden bij sportactiviteiten (wedstrijden) van de atletiekclub GAV. Bij trainingen of
particulier gebruik van de piste zal een lager lichtniveau gehanteerd worden, waarbij enkel en alleen de
looppiste zelf verlicht wordt.
De parking wordt functioneel verlicht. In het park wordt oriënterende verlichting geplaatst, welke een
voldoende lichtniveau geeft teneinde de sociale veiligheid te kunnen garanderen, evenwel zonder
lichtvervuiling te veroorzaken voor de omgeving. ’s Nachts zal het lichtniveau in het park gedimd worden.
Rekening houdend met de kenmerken van het project en de omgeving blijkt dat de mogelijke milieueffecten
van het project niet aanzienlijk zijn. Dit standpunt wordt bijgetreden. Tijdens de procedure van het RUP
werd reeds bevestigd dat de opmaak van een plan-MER niet nodig was.
De landschappelijke buffer rondom het sportpark, het voorzien van parkeerplaatsen op eigen terrein (niet
gelegen aan de zijde van de woningen), het passende verlichtingsconcept voor zowel sportinfrastructuur
als park (met dim-stand tijdens de nacht) alsook het voorzien van maximaal waterdoorlatende materialen
voor ter plaatse infiltratie van regenwater, zorgen ervoor dat het sportpark maximaal in de omgeving wordt
geïntegreerd.
Gezien het gevraagde voldoet aan de voorschriften van het RUP wordt de aanvraag in overeenstemming
geacht met de goede ruimtelijk ordening.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 19
FEBRUARI 2018 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af onder volgende voorwaarde:
• De
archeologienota
bekrachtigd
op
15
januari
2018
met
referentienummer
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6115
moet
worden
uitgevoerd
overeenkomstig
het
programma
in
die
bekrachtigde
archeologienota
en
het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
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Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014
Art. 35. Van een omgevingsvergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van
vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een
schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52.
De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning:
1° in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid;
2° als de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de omgevingsvergunning verleend heeft.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Afdeling 2. Aanvang van de vergunningsduur
Art. 54. De vergunningsduur neemt een aanvang op de dag dat conform artikel 35 en 49 van het decreet van 25 april
2014 mag worden gebruikgemaakt van de omgevingsvergunning. Als een schorsend administratief beroep wordt
ingesteld tegen de beslissing of een onderdeel daarvan, neemt de vergunningsduur een aanvang op de dag na: 1° de
dag van betekening van de definitieve beslissing; 2° het verstrijken van de termijn als er geen beslissing is genomen
binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn, conform artikel 66 van het decreet; 3° de dag van
betekening van de onontvankelijk- of onvolledigverklaring, vermeld in artikel 58, tweede lid, van het decreet van 25 april
2014.
In het geval meerdere schorsende administratieve beroepen zijn ingesteld tegen eenzelfde beslissing in eerste
administratieve aanleg, neemt de vergunningsduur een aanvang op de laatste dag waarop uitspraak gedaan wordt
over de ingestelde beroepen.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Afdeling 3. Bekendmaking van de beslissing
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 55. Tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt in deze afdeling verstaan onder beslissing: een uitdrukkelijke
of stilzwijgende beslissing over een vergunningsaanvraag.
Art. 56. De beslissing over een omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt door: 1° in voorkomend geval, de
aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden,
conform artikel 59; 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag
uitgevoerd zal worden, conform artikel 60; 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform
artikel 61; 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62; 5° de analoge of digitale
terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de
vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.
In afwijking van het eerste lid wordt een beslissing over vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen
aan projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten omvatten, bekendgemaakt door: 1° in
voorkomend geval, de aanplakking van een affiche aan: a) het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van
de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden in geval van mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten in één
gemeente, conform artikel 59 van dit besluit; b) het provinciehuis van de provincie of provincies waar het voorwerp van
de vergunningsaanvraag voor bovengemeentelijke mobiele of verplaatsbare projecten uitgevoerd zal worden, conform
artikel 59 van dit besluit; 2° de publicatie op de website van de bevoegde overheid, conform artikel 60 van dit besluit.
Die publicatie geldt als aanplakking, als vermeld in artikel 35, eerste lid, artikel 49, eerste lid, en artikel 54, 3°, van het
decreet van 25 april 2014; 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61 van dit
besluit; 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62 van dit besluit; 5° de analoge of
digitale terinzagelegging van de beslissing in:
a) het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden in geval
van mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten in één gemeente, conform artikel 63 van dit besluit; b) het
provinciehuis van de provincie of provincies waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag voor bovengemeentelijke
mobiele of verplaatsbare projecten uitgevoerd zal worden, conform artikel 63 van dit besluit.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 (beroep)
HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg
Afdeling 1 Algemene bepalingen
Art. 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of
stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of
stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig
advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
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4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde.
Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de
beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg
stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van
de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In
afwijking
van
het
eerste
lid
werkt
het
beroep
niet
schorsend
ten
aanzien
van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf
maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door
aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014
HOOFDSTUK 8 Verval en afstand van de omgevingsvergunning
Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen of de
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Art. 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na
het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige
handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve
omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de
termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen
worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in
elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de
regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van
de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De
Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt
als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een
afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Art. 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van
een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden
gelden.
Art. 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot
vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig
hoofdstuk 9.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Gemeentesecretaris

Burgemeester

#SIG01_70_112#

#SIG02_70_112#
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