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Hoofdstuk 1

Beschrijving van de uitgevoerde werken

1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:
Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2018C218
Het vooronderzoek kadert in een traject wetenschappelijke
vraagstelling (ID 117), uitgevoerd naar aanleiding van beperkte
werken in functie van de ontsluiting en restauratie van de
hertogelijke burcht in Tervuren (provincie Vlaams-Brabant).
Vanessa Vander Ginst (OE/ERK/Archeoloog/2015/00030)
Studiebureau Archeologie bvba (OE/ERK/Archeoloog/2015/00002)

Locatie:

Periode uitvoering:
Relevante termen1:
Bebouwde/verstoorde
zones:

1

Tervuren, Kastanjedreef z.n. (fig. 1.1 tem 1.3)
Bounding box: punt 1: x= 160370, y= 168126
punt 2: x= 160529, y= 168284
Oppervlakte: 13204 m2
Tervuren, Afd. 1, Sectie E, nrs. 21 & 22b
22 februari 2018- 18 september 2018
Vooronderzoek,
restauratie,
archeologische
opgraving,
middeleeuwen, kastelen (verdedigingswerken)
Enkele zones zijn mogelijk (deels) verstoord door eerder
uitgevoerde maar slecht gedocumenteerde opgravingsactiviteiten
(voor WOII o.l.v. M. Becquaert).

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

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s.2

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
1.2 Archeologische voorkennis
Het huidige projectgebied, nl. de site van de voormalige hertogelijk burcht, later buitenverblijf van de
aartshertogen en zomerresidentie van Karel van Lotharingen werd meermaals onderworpen aan
archeologisch onderzoek. Tussen 1941 en 1945 voerde M. Becquaert opgravingen uit op de site
waarbij de ruines van de donjon gedeeltelijk werden blootgelegd3. De resultaten van deze opgraving
werden niet gepubliceerd. Na deze opgraving werden de ruïnes verwaarloosd en besliste men de
opgravingsputten opnieuw gedeeltelijk te dempen.
Tussen 1982 en 1986 werden onder leiding van J. De Meulemeester en M. De Wilde nog drie
opgravingscampagnes uitgevoerd op het terrein (fig. 1.5). Dit resulteerde in het blootleggen van een
oudste residentieel gebouw op het meest oostelijke punt van de landtong uit het begin van de 13de
eeuw. Dit gebouw bestaat uit een kleine oostelijke vleugel met een half ingegraven kelder en een
grotere westelijke, gelijkvloerse vleugel4. De kelder was toegankelijk via een trap die beschermd was
door een niet afgesloten hal. De kelder deed waarschijnlijk dienst als voorraadplaats. De opkamer kan
als persoonlijk vertrek en slaapkamer van de heer hebben gediend, de westelijke vleugel was
vermoedelijk een woonkamer.
In het midden van de 13de eeuw werd een donjon opgericht tegen de oostgevel van dit residentieel
gebouw5. Hierbij werd de helling gedeeltelijk afgegraven. Bij de noordoostelijke hoek lag de helling
lager dan het algemeen funderingsniveau van de rest van de toren, zodat deze hoek dieper werd
gefundeerd.
Dewilde 1985: 141 en https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301793
Dewilde 1985: 141
5
Dewilde 1985: 142
3

4
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In de bouwgeschiedenis van de donjon kunnen enkele bouwfasen onderscheiden worden. In de eerste
fase bevatte de donjon nog geen duidelijke defensieve functie en betrof het eerder een donjon-paleis
(een woontoren). Deze fase wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van drie vensters in de
noord- en zuidmuur, een haard en venster in de oostmuur en een muurkast. De muren waren
opgetrokken uit een conglomeraat van zandsteenafval en kalkmortel, langs weerszijde bekleed met
een parament van regelmatig gekapte zandsteenbrokken. De vloer bestond uit grote zandstenen
platen. De ligging van de ingang op de eerste verdieping verleent de donjon wel een enigszins militair
karakter.
Kort na de constructie van de donjon, in de tweede helft van de 13de eeuw, werd de site tevens omringd
door een ca. 3 m dikke weermuur, geritmeerd door halfronde torens. De ruimte tussen donjon en
weermuur werd genivelleerd6. De muur is volledig opgetrokken uit zandsteen en is voorzien van een
weinig verzorgd maar regelmatig binnenparament, een brede kern en een uitermate verzorgd
buitenparament7.
In een tweede fase (eind 13de, begin 14de eeuw) verloor de donjon zijn militair karakter door de afbraak
van de oude residentie en een stuk weermuur ten behoeve van een gotische zaal8. Na een brand werd
in de tweede fase de houten zoldering van de kelder vervangen door een kruisribgewelf. De twee
occupatielagen binnen de donjon worden gescheiden door een brandlaagje. In de eerste fase werd de
benedenverdieping als keuken ingericht (cf. haard). In de tweede fase verdwijnt de huishoudelijke
functie bij het maken van de verbinding met de kelder van de gotische zaal en de latere installatie van
een kruisribgewelf waarbij de haard werd dichtgemetseld. De ruimte werd zo een voorraadplaats.
Tenslotte werden in de donjon nog enkele verbouwingen in baksteen uitgevoerd, nl. een
scheidingsmuur en een doorgang met trap daterend uit de 17de en 18de eeuw. Iconografische bronnen
wijzen erop dat de donjon beschikte over 5 niveaus, deze ongeveer 23 m hoog was en bedekt met een
schilddak vanaf de 17de eeuw.
Ongeveer 70% van de oppervlakte van de kelder van de donjon werd opgegraven in de jaren 19809.
Hiervan was meer dan de helft verstoord door opgravingen voor WOII. In de intacte zones werden
twee bewoningslagen geïdentificeerd, van elkaar gescheiden door een leemband van ca. 10 cm dik.
Op basis van het velddagboek van M. Becquaert zou nog een derde bewoningslaag aanwezig zijn, maar
deze werd slechts sporadisch herkend bij latere opgravingen; er worden ook nauwelijks vondsten
aangetroffen geassocieerd met deze laag. Het profiel van de bewoningslagen is als volgt (fig. 1.4) op in
situ leem (a) situeert zich een verbrand loopvlak dat bestaat uit rood verbrand leem (b) en op zijn beurt
wordt bedekt met een laagje houtskool (c). Dit werd genivelleerd met een leempakket (d) waarop zich
een tweede occupatiefase bevindt. Deze laat bevat rood verbrande leem (e) terwijl de kop sporen van
houtskool vertoont. Op bepaalde locaties werd nog een pakket verpulverde en verschroeide
tegelfragmenten (f) aangetroffen.
Geassocieerd met de oudste occupatiefase werd Andenne-aardewerk aangetroffen, reducerend
gebakken aardewerk en steengoed en oxiderend gebakken aardewerk. Het betreft hier voornamelijk
keukenvaatwerk, drink- en schenkgerei. In de tweede fase verdwijnt Andenne-aardewerk volledig. Het
steengoed uit Brunssum-Schinveld wordt in de tweede occupatiefase vervangen door
Siegburgfabricaten. Op basis van het aardewerk wordt de eerst occupatiefase gedateerd tot 13001350 en de tweede occupatiefase levert aardewerk tot ca. 1400.

6

Dewilde 1985: 142
TeamvanMeer! Bouwhistorische nota
8
Dewilde 1985: 149-150
9
Dewilde 1985: 151-158.
7
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Fig. 1.4: Doorsnede door de occupatielagen in en rond de donjon.10
Op het meest oostelijk punt van de omwalling werd in een derde opgravingscampagne een halfronde
toren gevonden. Tussen deze toren en de donjon werd hoogstwaarschijnlijk in de loop van de 15de
eeuw een zaalvormig gebouw opgetrokken, dat de zuidoosthoek van de donjon omsloot waardoor het
een onregelmatig grondplan verkreeg11. Het gebouw kreeg de naam ‘Bourgondische residentie ‘ mee.

10
11

Dewilde 1985: 151, fig.18..
De Meulemeester & Dewilde 1986: 121.
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Fig. 1.5: Opgravingsplan De Meulemeester en Dewilde12
12

De Meulemeester & Dewilde 1986: 122.
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In het kader van de restauratiewerken en op basis van cartografisch materiaal (kaart van Dewez uit
1773), de opgravingsplannen van de opgravingen uit de jaren ’80 en eigen opmetingen werd door
Teamvan Meer! een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd van de hertogelijke burcht. Hierbij werd
een syntheseplan opgemaakt waarop de verschillende bouwfasen van de burchtsite worden afgebeeld
(fig. 1.6).

Fig. 1.6: Syntheseplan met de verschillende bouwfasen van de hertogelijke burcht13
1.3 Onderzoeksopdracht
Het vooronderzoek kadert in een traject wetenschappelijke vraagstelling, uitgevoerd naar aanleiding
van beperkte werken in functie van de ontsluiting en restauratie van de hertogelijke burcht in Tervuren
(provincie Vlaams-Brabant). De burcht van de hertogen van Brabant maakt deel uit van het sinds 0506-2009 beschermde park van Tervuren14.
De archeologische waarde van de site is zeer groot en een groot deel van de archeologische resten zijn
niet opgegraven en dus nog aanwezig in de bodem. Het ontsluitingsproject dat aanleiding geeft tot dit
onderzoek (en goedgekeurd werd door Onroerend Erfgoedà bestek: Ontsluiting en restauratie
hertogelijke burcht Tervuren, Fase 1- Materiaal-technische en archeologische vooronderzoeken) dient
de archeologisch waardevolle ondergrond zo weinig mogelijk te verstoren en toekomstige
opgravingscampagnes zo weinig mogelijk te hypothekeren.

13
14

TeamvanMeer! Bouwhistorische nota
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301793
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Het voorgestelde ontsluitingsproject plaatst in de zone van de voormalige omwalling van de burcht
een verhoogd wandelpad in staal en hout (fig. 1.7). Dit pad wordt ondersteund door een beperkt aantal
metalen steunen, bevestigd op de bestaande funderingsmassieven van de omwalling. Op enkele
plaatsen is een informatie- en rustpunt voorzien. Binnen in de omwalling worden zeer beperkt
wandelpaden voorzien in grind op honinggraatstructuur. Voor de aanleg van deze paden is nauwelijks
een bodemingreep nodig.
De nog blootliggende archeologisch resten worden geconsolideerd/afgedekt met leem.
Bij het opstellen van het ontwerp is echter gebleken dat er onvoldoende informatie voorhanden is om
het voorgestelde ontsluitingsproject te kunnen realiseren. Op dit ogenblik levert enkel het plan van
Dewez uit de 18de eeuw en de gegevens van voormalige opgravingen informatie over de omvang en
positie van archeologische resten. Deze beschikbare informatie is te beperkt om de positie van de
ondergrondse resten van de omwalling te kunnen bepalen. Het onderzoek bestaat er dan ook uit met
proefsleuven een juiste lokalisatie te bekomen van de voormalige omwalling teneinde hierop het
wandelpad te kunnen positioneren.
De wetenschappelijke vraagstellingen van het onderzoek zijn:
- Kan het verloop van de voormalige omwalling gelokaliseerd worden?
- Welke andere archeologische resten bevinden zich in de proefsleuven?
- Wat is de bewaringstoestand van de voormalige omwalling en de overige archeologische resten?
- Is het mogelijk de voormalige omwalling als fundering van het nieuwe pad te gebruiken? Welke
maatregelen moeten genomen worden om impact op deze resten en de bodem te minimaliseren?

Fig. 1.7: Projectie van de aangelegde waterputten op het voorgestelde plan van ontsluiting.
1.4 Onderzoeksmethode en -strategie

13

Eindverslag: Het archeologisch vooronderzoek aan de hertogenburcht in Tervuren
1.4.1 Vooropgestelde werkwijze
In een voorafgaand overleg met de verschillende partijen op het terrein werd initieel de locatie van 6
werkputten bepaald, verspreid over het projectgebied. Hierbij werd rekening gehouden met het
vermoedelijke verloop van de verdedigingsmuur zoals gereconstrueerd door Team van Meer op hun
syntheseplan op basis van cartografisch materiaal (kaart van Dewez uit 1773), opgravingsplannen van
de opgravingen uit de jaren ’80 en eigen opmetingen.
Tevens diende rekening gehouden te worden met landschappelijke gegevens zoals de hellingsgraad
op het terrein en dus de bereikbaarheid voor de kraan, de begroeiing met waardevolle en te behouden
bomen op het terrein en de aanwezigheid van een zeer dichte begroeiing/bebossing algemeen. De 6
putten werden in functie van deze elementen zo goed mogelijk over het terrein gepositioneerd om
een zo goed mogelijk spreiding te krijgen en dus een optimaal zicht op het verloop van de muur.
De werkputten werden opgevat als korte putten/sleufjes haaks op de muren, om zo een optimaal
beeld te bekomen over de locatie, de breedte, het verloop en de opbouw van deze muren. Algemeen
was de opzet om de afmetingen van deze putten/sleufjes zo beperkt mogelijk te houden teneinde
geen nodeloze verstoringen te veroorzaken op het projectgebied.
1.4.2 Praktische uitvoering
In een voorafgaand overleg met de verschillende partijen op het terrein werd de locatie van 6
werkputten bepaald, verspreid over het projectgebied. Hierbij werd rekening gehouden met het
vermoedelijke verloop van de verdedigingsmuur zoals gereconstrueerd door Team van Meer op hun
syntheseplan. Bij de locatiekeuze werd tevens de aanwezigheid van hoge, te behouden bomen in
overweging genomen, de hellingsgraad en de algemeen zeer dense begroeiing met bomen en struiken
op het terrein.
De graafwerken werden met een minigraver uitgevoerd, aangezien een zware kraan teveel verstoring
van het terrein zou betekenen.
Na uitvoer van deze 6 putten en op basis van de resultaten geplot op de kaart met de reconstructie
van de omwallingsmuur, werd vastgesteld dat deze reconstructie redelijk goed overeenstemde met
de resultaten op het terrein (fig. 3.13). In 4 putten werd de muur effectief aangetroffen, in één put
niet en in één put werd een hoek van twee muren aangesneden.
In een tweede overleg op het terrein met gemeente Tervuren en Team van Meer werd besloten om
nog 4 putten te zetten om het verloop van de omwalling bijkomend te verifiëren. Dit met een put in
de nabijheid van de put in het noordoosten van het projectgebied waar de muur niet werd
aangetroffen, een put ten westen van de put in het zuiden waar een hoek werd aangetroffen en twee
putten in het uiterste westen van het projectgebied.
De resultaten werden op een afsluitende vergadering met gemeente Tervuren en Team van Meer
besproken. Na goedkeuring van de initiatiefnemer kon de opdracht hiermee als voltooid worden
beschouwd.
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1.4.3 Betrokken actoren
Actoren
Erkend archeoloog

Naam
Vanessa
Vander
(OE/ERK/Archeoloog/2015/00030)

Ginst

Studiebureau
Archeologie
(OE/ERK/Archeoloog/2015/00002)

bvba

Veldwerkleider

Vanessa
Vander
(OE/ERK/Archeoloog/2015/00030)

Ginst

Assistent-archeoloog

Vast team
Laurane Dupont en Wouter Yperman
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Hoofdstuk 2

Assessmentrapport

2.1 Gehanteerde methoden, technieken en criteria
Alle sporen en stalen zijn beschreven en geregistreerd zoals omschreven in de Code van Goede
Praktijk. Er vond op het terrein geen selectie plaats bij het inzamelen en verwerken.
2.2 Observaties en registraties
2.2.1 Assessment van de vondsten
Er werden tijdens het vooronderzoek geen vondsten aangetroffen.
2.2.2 Assessment van de stalen
Er werd een staal genomen van de natuurstenen muur S1 in werkput 2 en van de bakstenen muur S5
in werkput 2. Deze stalen worden echter niet weerhouden voor eventueel verder onderzoek in het
kader van de huidige opdracht waarbij enkel met enkele putten de locatie van de omwallingsmuur
moest verifieerd worden.
De genomen stalen worden overgemaakt aan het depot van de provincie Vlaams-Brabant.
2.2.3 Conservatie-assessment
Er werden tijdens het vooronderzoek geen vondsten aangetroffen.
2.2.4 Assessment van de sporen, sporencombinaties en archeologische structuren
Er werden voornamelijk muurresten aangetroffen in de aangelegde putten . De bewaringswijze en
diepte waarop de resten aangetroffen werden, verschilt wel. Dit is verklaarbaar door verschillende
factoren zoals het reliëf op het terrein, de latere opgraving en het opnieuw dempen van delen van het
terrein en wellicht ook de recuperatie van de stenen in functie van hergebruik.
2.2.5 Assessment van de archeologische site
Het potentieel van de site is theoretisch zeer groot. De locatie en het verloop van de aangetroffen
natuurstenen muurresten in de werkputten stemt goed overeen met het verloop van de
omwallingsmuur zoals weergegeven op de synthesekaart opgesteld door Team van Meer. De
bewaringswijze en diepte waarop de resten aangetroffen werden, verschilt wel.
2.3 Potentieel voor wetenschappelijk onderzoek15

15

De relevante vraagstelling bij zowel de opgraving als het verdere natuurwetenschappelijke onderzoek staat
omschreven in paragraaf 1.3.1.
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Het potentieel van de site is theoretisch zeer groot. Dit onderzoek was er voornamelijk op gericht om
met enkele strategisch gekozen proefputten de bestaande kennis ivm het verloop van de
ondergrondse resten van de omwalling te kunnen bepalen en zo nodig bij te stellen teneinde hierop
het wandelpad te kunnen positioneren.
2.4 Uit te voeren onderzoek (plan van aanpak)
2.4.1 Te beantwoorden onderzoeksvragen
Zie 1.3.
2.4.2 Strategie voor de verwerking
Alle gegevens van de opgraving werden samengevoegd, geanalyseerd en besproken. Er werden geen
vondsten aangetroffen tijdens het veldwerk. De genomen stalen werden ingevoerd in de databank en
conform de Code van Goede Praktijk en de afspraken met het archeologisch depot ingepakt.

Fig. 2.1: Positie van het assessment bij opgravingen (©Ervynck, Debruyne & Ribbens 2015, 12).
2.4.3 Conservatiestrategie
Er werden tijdens het vooronderzoek geen vondsten aangetroffen.
2.4.4 Onderzoeksvragen bij vervolgonderzoek
De onderzoeksvragen en -doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1.3 volstaan voor de analyse
van de archeologische vindplaats. Er dient geen vervolgonderzoek plaats te vinden op de resultaten
van de opgraving.
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Hoofdstuk 3

Interpretatie van de archeologische site

3.1 Beschrijving van het kader van de archeologische site
3.1.1 Landschappelijke ligging
Het projectgebied situeert zich net ten oosten van de woonkern van Tervuren en maakt deel uit van
het Park van Tervuren in de provincie Vlaams-Brabant. Het projectgebied grenst in het westen aan de
Kastanjedreef/Rijkunstdreef en is verder aan drie zijden omringd door een vijver. Binnen het
projectgebied situeert zich de Sint-Hubertuskapel en de ruïnes van de voormalige burcht van de
hertogen van Brabant. Het projectgebied is bebost.
Geografisch gezien is het projectgebied gesitueerd in de Brabantse leemstreek. Tervuren is gesitueerd
op een landtong die gevormd wordt door de samenvloeiing van de Voer en de dichtgeslibde Maalbeek,
beiden deel van het Dijlebekken (fig. 3.1 en 3.2). Het projectgebied situeert zich op een hoger gelegen
zone t.o.v. de Kasteelvijver. Het terrein kent een licht hellend verloop van 65,8 m TAW in het
noordoosten tot 72 m TAW in het zuidwesten.

Fig. 3.1: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 3.2: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied en de
twee geplaatste terreinprofielen.
De bodemkaart (fig. 3.3) situeert ter hoogte van het projectgebied een bodem van de OT- en OBbodems. Dit zijn sterk vergraven bodems en bodems met een hoge graad van menselijke invloed.
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Fig. 3.3: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
3.1.2 Historisch kader
Archeologische vondsten uit het neolithicum en de Romeinse periode getuigen van het oude verleden
van Tervuren. De eerste bewoners vestigden zich op de hoger gelegen zones en op de samenvloeiing
van de dichtgeslibde Maalbeek en de Voer16.
Tervuren, vroeger vermeld als ‘Fura’ (ca. 743-750), is waarschijnlijk vernoemd naar zijn ligging aan de
Voer. In 18de -eeuwse historische bronnen wordt Tervuren genoemd als woonplaats van de hertogen
(‘Fura Ducum’).
Tijdens de (vroege) middeleeuwen situeerde de parochiekerk van Tervuren zich ter hoogte van de
Kapelle. De kerk was toegewijd aan Sint-Jan de Doper en kent vermoedelijk zijn oorsprong in een
villakerk in de eerste helft van de 8ste eeuw.
Kort voor 1213 vestigde de hertog van Brabant, Hendrik I, zich in Tervuren. De locatie betrof mogelijk
een reeds bestaande burcht op de landtong gevormd door de samenvloeiing van de Voer en Maalbeek.
De eerste residentie deed voornamelijk dienst als jachtslot en zou gaandeweg uitgroeien tot een groter
kasteel. In dezelfde periode werd op hertogelijk initiatief een kerk opgericht ter ere van Sint-Jan de
Evangelist. Deze kerk kwam onder de Abdij van Park in Heverlee te staan.
Tervuren groeide uit tot een aangename hertogelijke verblijfplaats. De nabijgelegen woonkern groeide
geleidelijk uit tot een echt wooncentrum vanaf 1220 (verkregen vrijheidskeure). Tervuren bloeide in
de 14de eeuw en een nieuw centrum ontstond rondom de kerk. Er werd een markt, halle, korenhuis en
vleeshuis ingericht in de nabijheid van het kasteel. De Sint-Jan de Doper kapel degradeerde tot kapel
ten voordele van de Sint-Jan Evangelistkerk in het dorpscentrum.
16

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13612
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Het beheer van de hertogelijke goederen werden toevertrouwd aan de zgn. Burggraven. De Melijns,
de oudst gekende burggraven van Tervuren, verbleven aanvankelijk in het hertogelijk kasteel maar
vanaf de 14de eeuw beschikten zij over een eigen woonst (zgn. manoir, het ‘Hoog Huys’) met bijhorende
hoeve (huidige ‘Hof van Melijn’) en landerijen ter hoogte van de huidige Brusselsesteenweg. Tot het
begin van de 16de eeuw bleven de woning en hoeve bezit van de burggraven.
Met de komst van Albrecht en Isabella in de periode 1599-1633 werd het kasteel op de landtong
omgevormd tot buitenverblijf. In 1616-1617 werd de Sint-Hubertuskapel opgericht en in het
Zoniënwoud werd in de eerste helft van de 17de eeuw een kapucijnenklooster opgericht, waarvan tot
vandaag nog keldergewelven en funderingen bleven bewaard.
In de 18de eeuw, ten tijde van landvoogd Karel van Lotharingen (1744-1780), werd het kasteel
verbouwd als zomerresidentie. De Warande kreeg een grondige facelift en het oorspronkelijke
dambordpatroon werd gewijzigd naar een stervormige aanleg, waarbij de diverse lanen
samenkwamen in de 'Zevenster'. Ter hoogte van Hoogvorst werd het Château Charles gebouwd dat
te bereiken was via een rechte weg vanaf de huidige Tervurenlaan. Ook het zgn. Hoefijzer, later in
gebruik als Panquinkazerne, dateert uit deze periode. Hier werden paarden en koetsen ondergebracht
en in de twee hoekpaviljoenen woonden de voornaamste bedienden.
In 1782 werd de hertogelijke burcht gesloopt in opdracht van keizer Jozef II. Als dank voor geleverde
prestaties tijdens de Slag bij Waterloo werd het domein in Tervuren geschonken aan Prins WillemFrederik van Oranje, zoon van de koning der Verenigde Nederlanden. Hij liet de Steenweg naar Leuven
omleggen en bouwde op het Lokkaertveld, op de noordwestelijke rand van de Warande een
classicistisch paviljoen voor hem en zijn gezin, dat echter in 1879 door brand werd vernield en niet
werd heropgebouwd. Na de Belgische Onafhankelijkheid werd dit paviljoen samen met de hele
Warande eigendom van de Belgische staat. Krachtens de wet van 22 maart 1853 onder Leopold I mocht
de oudste zoon en troonopvolger Leopold II beschikken over het geheel. Onder invloed van zijn
enorme bouwwoede onderging Tervuren een grondige transformatie.
Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel wilde Koning Leopold II de vrijstaat Congo in de
schijnwerpers zetten. Tervuren werd gekozen en om de bezoekers naar de koloniale expo te brengen
werd in 1895 de prestigieuze Tervurenlaan aangelegd als rechtstreekse verbinding met Brussel. Op de
ruïnes van het in 1879 afgebrande paviljoen werd het Koloniënpaleis gebouwd als
tentoonstellingsruimte. Wegens de beperkte capaciteit werd in 1905 gestart met de bouw van een
nieuw koloniaal museum, nu gekend als Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
In dezelfde periode ontdekten de gegoede families die de hoofdstad wilden ontvluchten, de groene
omgeving van Tervuren. Tot dan was Tervuren vooral een landbouwgemeente geweest. al op het einde
van de 19de eeuw ontstond in de driehoek gevormd door de Tervurenlaan, Albertlaan en Hertogenweg
een residentiële wijk waar villa’s en cottages werden gebouwd, die qua uitzicht reminiscenties
vertonen aan de Engelse landelijke architectuur. De Tervurenlaan zorgde voor een goede verbinding
van en naar de hoofdstad. In 1882 werd het laatste stuk van de spoorlijn van Brussel-Leopoldwijk naar
Tervuren in gebruik genomen.
De bouwactiviteiten werden voortgezet in de 20ste eeuw en Tervuren zou zich geleidelijk ontwikkelen
tot woongemeente ten behoeve van de Brusselse agglomeratie met toename van winkels, hotels en
horecazaken in het centrum en de ontwikkeling van nieuwe woonwijken buiten het centrum.
Vandaag bestaat Tervuren uit een verstedelijkte woonkern rondom de Markt met ten noordoosten de
dominante inplanting van de Warande, een meer dan 200 ha grote park, waarin Leopold II diverse
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gebouwen liet optrekken ter verheerlijking van zijn Afrikaans project. Ten zuidwesten strekt zich het
Zoniënwoud uit, een beukenbos dat in de 18de eeuw werd aangelegd.
De Tervurenlaan vormt de rechtlijnige noordwestelijke begrenzing van het centrum en is als zichtas op
het Koloniënpaleis een sterk beeldbepalend gegeven in Tervuren samen met de Warande en het
Zoniënwoud. Het gebied ten noorden van de Tervurenlaan, meer bepaald de driehoek gevormd door
de Tervurenlaan, Albertlaan en Hertogenweg wordt nog steeds ingenomen door een residentiële wijk
waar diverse villa’s en cottages werden gebouwd in het begin van de 20ste eeuw. De latere
woonuitbreidingen situeren zich in de zones ten zuidoosten en ten zuidwesten van het centrum waar
verkavelingen uit de tweede helft van de 20ste eeuw met vrijstaande eengezinswoningen het algemene
uitzicht bepalen.
Het kasteel van de hertogen van Brabant te Tervuren werd in 1782 afgebroken in opdracht van Jozef
II. Van het geheel bleven alleen de Sint-Hubertuskapel en de stallingen over, respectievelijk gebouwd
onder de aartshertogen Albrecht en Isabella en Karel van Lorreinen. Indicaties van het historische
uitzicht bleven bewaard in de vorm van iconografische en cartografische bronnen (fig. 3.4 t.e.m. fig.
3.11). Deze tonen een dens bebouwd geheel dat aan de dorpszijde met een brug bereikbaar was en
verder via een rechthoekig aangelegde tuin met bruggen vanuit het noorden. Op de Ferrariskaart
(1771-1778) is de Sint-Hubertuskapel duidelijk afgebeeld en is voornamelijk de noordoostzijde van het
projectgebied bebouwd. Op recentere kaarten (Buurtwegen 1841, Vandermaelen 1846-1854 en Popp
1842-1879) is de bebouwing op het projectgebied verdwenen, op de Sint-Hubertuskapel na (fig. 3.9
tem 3.11).
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Fig. 3.4: Kasteel van de hertogen van Brabant door J. Bruegel de Oude (ca. 1621).17

Fig. 3.5: Kasteel van de Hertogen van Brabant te Tervuren door J. Van der Heyden (1637-1712).18

17
18

http://balat.kikirpa.be
http://balat.kikirpa.be
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Fig. 3.6: Het kasteel van de hertogen te Tervuren door Sanderus (1659)19.

Fig. 3.7: Villaretkaart (1745-1748)20.
19
20

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Sanderus_Kasteel_Tervuren_1659.jpg
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 3.8: Ferrariskaart (ca. 1777)21

Fig. 3.9: Atlas der Buurtwegen (1841)22.
21
22

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 3.10: Vandermaelenkaart (1846-1854)23.

Fig. 3.11: Popp (1842-1879) 24
23
24

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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3.2 Archeologisch kader
Het kasteel van de Hertogen van Brabant is in de databank van de Centrale Archeologische Inventaris
(CAI) (fig. 3.12) geïnventariseerd als CAI 3239.25 Locatie CAI 3236 verwijst naar de 17de-eeuwse SintHubertuskapel.26
Verder zijn in de directe omgeving van het projectgebied een aantal historische gebouwen en gekende
archeologische sites weergegeven:
- CAI 211 852: Vooronderzoek en aansluitend opgraving ten westen van het Hof van Melijn. In 2016
voerde Studiebureau Archeologie een proefsleuvenonderzoek uit aan de Brusselsesteenweg. Ook
in 2013 was op een deel van het terrein reeds een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Er
werd een concentratie van laatmiddeleeuwse (14de/15de-eeuwse) kuilen aangetroffen, maar er
konden geen structuren worden herkend. Mogelijk echter houden de sporen verband met de 14deeeuwse bewoning die aan de oorsprong van het 18de-eeuwse Hof van Melijn zou liggen.27
- CAI 5192: De Sint-Jan-Evangelistkerk.28 In het begin van de 13de eeuw werd in opdracht van Hendrik
I, hertog van Brabant, een kerk gebouwd op het voorhof van zijn kasteel. De bediening van de kerk
was in handen van de Abdij van Park in Heverlee, die vanaf 1230 reguliere kanunniken naar
Tervuren zond. Het oorspronkelijke kerkgebouw is nog deels bewaard in de westzijde van de
huidige kerk. In de tweede helft van de 14de eeuw werd de kerk verbouwd en uitgebreid in
laatgotische stijl. In de 16de en 17de eeuw werd de kerk meermaals geplunderd en beschadigd,
waardoor in de 17de eeuw grote restauratiewerken noodzakelijk waren. Begin 19de eeuw werden
bepaalde delen van de kerk weer afgebroken.29
- CAI 1862: Een laatmiddeleeuwse pastorij met resten van een stratigrafisch ouder gebouw.30 In
2010 voerde Monument Vandekerckhove een proefsleuven- en -puttenonderzoek uit op de site.
Aan de hand van de proefputten werden de funderingen van de bestaande gebouwen onderzocht.
Hieruit bleek dat deze van de pastorie op verschillende plaatsen aan de binnenkoer hersteld
waren. De tiendenschuur zou oorspronkelijk veel groter zijn geweest dan de huidige. Ter hoogte
van de binnenkoer werd een ouder niveau van deze koer onderzocht. Er werd ook een brede
geplaveide weg ontdekt. Een deel van de sporen kon niet in verband worden gebracht met de
huidige bebouwing. Er werden restanten van een mogelijke voorganger van de pastorie ontdekt,
alsook een kalkzandstenen wegtracé van voor de bouw van de pastorie. De ouderdom van het
complex gaat terug tot de 14de eeuw, maar de aanwezigheid van residueel 12de-13de-eeuws
materiaal zou ook op activiteiten uit de late middeleeuwen kunnen wijzen.31
- CAI 3235: De eerste parochiekerk, de Sint-Jan De Doperkerk. Er werden ook vlakgraven
aangetroffen.32
- CAI 5190: Een losse vondst van Romeins aardewerk.33
25

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/3239
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/3236
27
Vander Ginst & Smeets 2016: 25-26.
28
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/5192
29
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42768
30
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/1862
31
Heyvaert & Van Ransbeek 2012.
32
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/3235
33
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/5190
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CAI 212 712: Frans militair kamp uit de 18de eeuw ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe, Kraainem,
Wezemeek, Oppem, Tervuren en Brussel (Haren/Evere). Gebaseerd op cartografisch onderzoek.34
CAI 216 018: Kasteeldomen de Robiano. Het hofcomplex werd reeds vermeld in de 14de eeuw en
was een leen van de Brabantse hertogen. Het vormde het centrum van een van de belangrijkste
buitenwijken van Tervuren. Later bestond het geheel uit een tweeledige structuur met een 16de17de-eeuws pachthof met een herenwoning. In de periode 1876-1879 vonden verbouwingen
plaats, waarbij de oude gebouwen werden verweven met een nieuwbouw in romantisch
eclectische stijl. Na de Eerste Wereldoorlog werden de bezittingen van de de Robiano’s door de
Belgische staat geconfisqueerd. Enkele jaren kreeg de familie haar bezittingen terug, maar werd
het domein deels geschonken aan de parochie en liefdadigheidsinstellingen en deels openbaar
verkocht.35

Op enkele locaties, weergegeven met de vergunningsnummers 2012/474, 2013/507, 2012/517 en
2012/473, werden archeologische vooronderzoeken uitgevoerd zonder dat hierbij een
vervolgonderzoek geadviseerd werd.

Fig. 3.12: Topografische kaart met weergave van CAI-polygonen.
3.2 Stratigrafische opbouw
Er werd geen intact bodemprofiel aangetroffen bij het vooronderzoek.

34
35

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/212712
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42772
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3.3 Beschrijving van de archeologische site

Fig. 3.13: Allesporenplan op faseringsplan.
In 8 van de 10 werkputten werden resten aangetroffen waarvan uitgegaan wordt dat ze tot de
voormalige omwalling behoren, namelijk in de werkputten 1, 4, 2, 3, 7, 8, 9 en 10 (fig. 3.13).
In de werkputten 1 en 4 in het noordoosten bleven de contouren van de omwallingsmuur
(respectievelijk S8 en S9) nog vaag zichtbaar op het terrein (fig. 3.14 tem 3.16). Deze werden verder
blootgelegd. Hiertoe werd aan de zuidzijde van werkput 4 en aan de noordzijde van werkput 1 een put
gegraven om de funderingsdiepte te achterhalen. De aanzet bevond zich dieper dan 2,20 m onder
maaiveld. Omwille van veiligheidsreden (en doordat de minigraver niet dieper kon graven) werd het
graven in deze putten echter gestaakt op deze diepte.
De bovenzijde van de muren lag op ca. 67 m TAW. In beide putten betreft het een ca. 3 m brede muur,
opgebouwd uit natuursteen met een redelijk harde, donkergrijs-lichtgele kalkzandmortel. Het
parement is redelijk verzorgd met gekapte natuurstenen. Op ca. 1,70 m onder de bewaarde bovenzijde
van de muur werd aan de zuidzijde een verstek aangesneden in werkput 1. In werkput 4 ontbrak dit
verstek.
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Fig. 3.14: Werkputten 1 en 4 met muurresten S 8 en S9.

Fig. 3.15: Werkput 1 met muur S9.
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Fig. 3.16: Werkput 4 met muur S8.
In de werkputten 2 en 3 in het noorden werden eveneens resten van vermoedelijk de omwallingsmuur
aangesneden (fig. 3.17 tem 3.22). Deze resten werden blootgelegd en hier werd aan de noordzijde
telkens een put gegraven aangezien deze zijde beter bereikbaar was met de kraan en aangezien er aan
de zuidzijde in beide putten resten van baksteenmuren aan het licht kwamen. In werkput 2 bleef de
vermoedelijke omwallingsmuur (S1) zeker 2,20 m onder de bovenzijde van deze muur bewaard. Een
aanzienlijk deel van de muur ontbreekt en enkel onderaan bleven nog parementstenen bewaard.
Wellicht werden de overige (parement)stenen weggehaald in functie van recuperatie. In werkput 3
zijn de resten (S6) nog slechter bewaard, maar ook hier werd tot op een diepte van ca. 2,60 m onder
maaiveld delen van een muurkern in natuurstenen met een harde, donkergeel-lichtgrijze
kalkzandmortel aangetroffen.
In werkput 2 lijkt er een kleine aanzet naar het zuiden toe te zijn van een muurtje (S2) met een
gelijkaardig materiaalgebruik. Dit muurtje (S2) wordt overbouwd door een ca. 136 cm hoog bewaarde
muur (S5), die op ca. 1,5 m van en evenwijdig aan muur S1 loopt. Deze muur is opgetrokken uit
bakstenen (23x11,5x5,5 cm) gelegd in een zachte donkergeel-lichtgrijze kalkzandmortel en is aan de
noordzijde bezet met kalkpleister. Haaks hierop en eroverheen gebouwd werd nog een brede (126 cm)
fundering of muur (S3) aangesneden, opgetrokken uit brokken baksteen met een harde lichtgrijs-witte
kalkmortel. In de hoek van deze fundering/muur en muur S5 werd nog een kleine muur (S4)
aangesneden, opgebouwd uit bakstenen met een harde lichtgrijze kalkmortel.
In werkput 3 werd haaks op en tegen de resten van de omwallingsmuur eveneens een vrij slecht
bewaarde en slordig opgetrokken, bakstenen fundering/muur (S7) aangetroffen, opgetrokken uit
bakstenen (24x12,5x5,5 cm) en baksteenbrokken met een zachte, donkergele kalkzandmortel (fig.
3.22).
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Fig. 3.17: Werkputten 2 en 3.

S5
S3

S1

Fig. 3.18: Werkput 2.
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Fig. 3.19: Muur S1

S3

S5
S2
S1

Fig. 3.20: Werkput 2.
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S5
S1

S3

Fig. 3.21: Werkput 2.
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Fig. 3.22: Werkput 3
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In werkput 5 werd de omwallingsmuur niet aangetroffen. Op ca. 3 m diepte werd wel een wat puinig
spoor aangesneden dat zich lineair aftekende, maar het is niet duidelijk of dit effectief deel uitmaakte
van de omwallingsmuur. Verder werden geen sporen of structuren aangetroffen in deze werkput.
Daarom werd tijdens de tweede fase van het vooronderzoek een bijkomende put gemaakt ten zuiden
van werkput 5. In deze put (WP7) werd wel een restant van mogelijk de omwallingsmuur (S12/13, op
ca. 65,7 mTAW) gevonden. Deze lijkt te bestaan uit twee muren, alleszins lijkt er (lokaal?) een dwarse
bouwnaad te zijn (cfr. gele lijn op fig. 3.23). Op de kleine blootgelegde oppervlakte is het echter niet
duidelijk en moeilijk interpreteerbaar. Beide muren zijn opgetrokken met natuurstenen en geelgrijze
kalkzandmortel.
In werkput 6 werd de hoek van twee muren (S11, op ca. 66,61 m TAW) aangetroffen (fig. 3.24 en 3.25).
Het gaat om de zuidwesthoek van een muur of gebouw. Beide muren staan in verband en zijn
opgetrokken in natuurstenen met een harde, lichtgrijze kalkzandmortel. Beide delen van de muur zijn
opgebouwd uit natuursteen met een vrij harde, lichtgele kalkzandmortel. In de aangelegde put werden
geen verdere muurresten aangetroffen ten westen van deze hoek.
In de later aangelegde werkput 8 ten westen van deze put werd wel weer een restant van mogelijk de
natuurstenen omwallingsmuur aangesneden (S14, op 66 mTAW, ca. 2 m onder maaiveld). Deze lag iets
noordelijker maar nog op het gereconstrueerde tracé. De volledige breedte van de muur kon niet
worden vrijgelegd wegens de sterke helling op deze plaats (fig. 3.26). De zuidzijde van de muur had
een redelijk slordig opgemetseld parement.
Ook in het westen van het projectgebied, in de putten 9 (S15) en 10 (S16) werd de omwallingsmuur
aangesneden (fig. 3.27 tem 3.29). De aangetroffen muur in werkput 9 (S15) heeft een breedte van ca.
1,30 m en bevindt zich op 70,98 mTAW. De locatie van deze muur valt net ten westen van het
gereconstrueerde tracé. De aangetroffen muur in werkput 10 is ca. 2 m breed en bevindt zich op 71,11
m TAW, vrijwel onmiddellijk onder het maaiveld (71,5 mTAW). In beide putten is enkel de westzijde
van de muren afgewerkt met een parement.
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S12

S13
3

Fig. 3.23: Werkput 7 met muren S12/13.
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Fig. 3.24: Werkput 6.

Fig. 3.25: Werkput 6 met muur S11.
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Fig. 3.26: Werkput 8 met muur S14.

Fig. 3.27: Werkput 10 en 9.
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Fig. 3.28: Werkput 10 met muur S16.

Fig. 3.29: Werkput 9 met muur S15.
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3.3 Vondsten
Tijdens het onderzoek werden geen vondsten aangetroffen.
3.4 Resultaten natuurwetenschappelijk onderzoek
Er werd een staal genomen van de natuurstenen muur S1 in werkput 2 en van de bakstenen muur S5
in werkput 2. Deze stalen worden echter niet weerhouden voor verder onderzoek in het kader van de
huidige opdracht waarbij enkel met enkele putten de locatie van de omwallingsmuur moest verifieerd
worden.
De genomen stalen kunnen overgemaakt worden aan het depot van de provincie Vlaams-Brabant.
3.5 Datering en interpretatie archeologische site
De locatie en het verloop van de aangetroffen natuurstenen muurresten in de werkputten stemt goed
overeen met het verloop van de omwallingsmuur zoals weergegeven op de synthesekaart opgesteld
door Team van Meer!. In 8 van de 10 werkputten werden resten aangetroffen waarvan uitgegaan
wordt dat ze tot de voormalige omwalling behoren, namelijk in de werkputten 1, 4, 2, 3, 7, 8, 9 en 10.
De bewaringswijze en diepte waarop deze resten aangetroffen werden, verschilt wel. Dit is
verklaarbaar door verschillende factoren zoals het reliëf op het terrein, de latere opgraving en het
opnieuw dempen van delen van het terrein en wellicht ook de recuperatie van de stenen in functie
van hergebruik. Ook de bouwwijze (al dan niet met een verstek) en breedte in de verschillende putten
onderling verschilt wel. Dit hoeft geen probleem te zijn aangezien er eventuele bouwfases kunnen zijn
in de omwallingsmuur of verschillende uitvoeringen kunnen zijn naargelang de exacte locatie op het
terrein, zonder dat deze in de 10 kleine aangelegde putjes kunnen gedetecteerd worden. Ondanks het
gegeven dat er enkel lokaal 10 putjes werden gegraven waarbij bewust de oppervlakte zo klein
mogelijk werd gehouden, kan er wellicht toch van worden uitgegaan dat de opgegraven natuurstenen
resten (met uitzondering van de hoek in werkput 6) wel degelijk tot de omwallingsmuur behoren.
De aangetroffen hoek in natuursteen in werkput 6 stemt overeen met de zuidwesthoek van de reeds
in de jaren ‘80 opgegraven eind 13de-/begin 14de-eeuwse ‘gotische zaal’. In tegenstelling tot de
reconstructie op het syntheseplan van Teamvan Meer! werden ten westen van deze hoek geen resten
van de stratigrafisch oudere omwalling aangetroffen. Mogelijk echter bleven deze dieper aan de zijkant
van deze aangelegde put wel nog bewaard.
De bakstenen resten die in de werkputten 2 en 3 ten zuiden van de omwalling werden aangesneden,
komen wellicht overeen met de in de jaren ’80 reeds opgegraven en gedocumenteerde resten van een
gebouw uit de eerste helft van de 14de eeuw/begin 15de eeuw. Ter hoogte van werkput 2 lijkt muurrest
S3 overeen te stemmen met een gedocumenteerde muur, muur S 5 echter is niet meteen aantoonbaar
op dit opgravingsplan. De resten in werkput 3 bevinden zich wel in het verlengde van een ingetekende
muur, maar bevinden zich net in een lege zone tussen deze muur en de omwallingsmuur.
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3.6 Beantwoording onderzoeksvragen
De wetenschappelijke vraagstellingen van het onderzoek zijn:
- Kan het verloop van de voormalige omwalling gelokaliseerd worden?
De locatie en het verloop van de aangetroffen natuurstenen muurresten in de werkputten stemt goed
overeen met het verloop van de omwallingsmuur zoals weergegeven op de synthesekaart opgesteld
door Team van Meer. In 8 van de 10 werkputten werden resten aangetroffen waarvan uitgegaan wordt
dat ze tot de voormalige omwalling behoren, namelijk in de werkputten 1, 4, 2, 3, 7, 8, 9 en 10.
-

Welke andere archeologische resten bevinden zich in de proefsleuven?

In werkput 6 werd een hoek van een brede natuurstenen muur aangetroffen. Deze komt overeen met
de zuidwesthoek van de reeds in de jaren ‘80 opgegraven eind 13de-/begin 14de-eeuwse ‘gotische zaal’.
In de werkputten 2 en 3 werden ten zuiden van de omwalling resten van bakstenen muren en
structuren aangesneden. Deze komen wellicht overeen met de in de jaren ’80 reeds opgegraven en
gedocumenteerde resten van een gebouw uit de eerste helft van de 14de eeuw/begin 15de eeuw.
-

Wat is de bewaringstoestand van de voormalige omwalling en de overige archeologische resten?

De bewaringswijze en diepte waarop deze resten aangetroffen werden, verschilt wel. Dit is
verklaarbaar door verschillende factoren zoals het reliëf in het terrein, de latere opgraving en opnieuw
demping van delen van het terrein en ook de recuperatie van de stenen in functie van hergebruik.
-

Is het mogelijk de voormalige omwalling als fundering van het nieuwe pad te gebruiken? Welke
maatregelen moeten genomen worden om impact op deze resten en de bodem te minimaliseren?

Op de meeste plaatsen zijn de resten van de vroegere omwalling in relatief goede staat en voldoende diep
gefundeerd om mogelijks gebruikt te worden als fundering voor het nieuwe looppad. De resten die
teruggevonden zijn, bevinden zich op een relatief grote diepte t.o.v. het maaiveld. Hierdoor zal er een
verbinding gemaakt moeten worden tussen de draagstructuur van het looppad en de
funderingsmassieven. De verbinding kan uitgevoerd worden door middel van metalen steunen
(kolommen) die bevestigd worden op een voetplaat en zo afsteunen op de massieven. Om de
funderingsmuren zo weinig mogelijk te beschadigen, is het aangewezen de mechanische bevestigen tussen
de steunconstructie en de funderingsmassieven minimaal te houden.
In de zones waar de staat van de funderingsmassieven onvoldoende is (noordoosten), kan in functie van
het draagvermogen van de ondergrond een funderingsprincipe op micropalen toegepast worden. De
plaatsing van micropalen kan uitgevoerd worden met relatief kleine machines om de schade aan de
ondergrondse resten alsook aan de bomen/boomwortels te beperken. Het voordeel van micropalen is dat
ze grondverdringend zijn en bijgevolg de verstoring van de ondergrond en het verwijderen van mogelijke
archeologische resten minimaal houden.
Om de impact op de resten en de bodem te minimaliseren is het aangewezen om het aantal
funderingssteunen en/of micropalen zo minimaal mogelijk te houden. Dit is mogelijk door de overspanning
van funderingspunt tot funderingspunt zo groot mogelijk te houden, uiteraard rekening houdend met de
plaatsingsmogelijkheden en de maximale overspanning van de draagconstructie van het looppad.
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