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1 Inleiding 
 
In het kader van de constructie van een huis en de aanleg van een tuin te Ottenburg werd het 
reliëf van en naast de Tomme gewijzigd. Dit is in strijd met de bescherming van de Tomme als 
landschap en de voorlopige bescherming van de zone als archeologische site. Het Agentschap 
Ruimte en Erfgoed gelast een herstel van het reliëf op basis van het meest gedetailleerde 
digitaal hoogtemodel (DHM Vlaanderen). Voor een beschrijving van de situatie en het advies 
van de Agentschappen Ruimte en Erfgoed en Inspectie RWO verwijzen we naar de 
oorspronkelijke herstelvordering in bijlage. 
 

2 Beschrijving van de huidige toestand 
 
Om het verschil in reliëf tussen de huidige situatie en de oorspronkelijke in kaart te brengen 
werd een vergelijking gemaakt tussen hoogtepunten uit het DHM-Vlaanderen en nieuw 
opgemeten hoogtepunten. Het DHM Vlaanderen is het meest gedetailleerde digitaal 
hoogtemodel dat momenteel beschikbaar is. Het werd begin jaren 2000 opgemaakt door het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) in opdracht van de Vlaamse 
waterbeheerders AWZ, afdeling WBL en AMINAL afdeling Water. Het bestaat uit een dicht 
puntennet van de maaiveldhoogte dat door middel van laserscanning werd opgemeten. De 
brondata omvat 3D coördinaten van meetpunten met een minimale puntendichtheid van 1 punt 
per 4m². Sinds kort wordt niet enkel het eindbestand in TIN-formaat met een puntendichtheid 
van 1 punt per 20 m² verspreid, maar kan eveneens de hogere resolutie brondata worden 
verkregen via het AGIV.  
Voor het opmeten van nieuwe referentiepunten werd gebruik gemaakt van een GPS systeem in 
RTK kwaliteit met digitale correctie via Flepos. Deze nieuwe waarnemingen bereiken een 
nauwkeurigheid van zowat 1 cm.  
Zoals mondeling overeengekomen op een eerder overleg tussen het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed en de opdrachtgever, worden de waarnemingen in wat volgt beperkt tot de zone 
aangrenzend aan de Tomme. De verschillen tussen het oorspronkelijke en het huidige reliëf 
variëren in deze zone tussen -125 en +75cm (Figuur 4). De grootste ophoging van het terrein 
bevindt zich in de noordoostelijke hoek van perceel, waar tot 75 cm grond is opgevoerd. De 
grootste verlaging bevindt zich op het westelijk deel van de helling van de Tomme waar enkele 
hoogtepunten wijzen op een verschil van 125 cm. De helling van de Tomme sluit op dit ogenblik 
betrekkelijk goed aan op de oorspronkelijke situatie. Op basis van een tweetal boringen centraal 
op de helling, kan de hoeveelheid opgevoerde grond op die plaats geschat worden op 70 à 75 
cm (Figuur 5).  
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Figuur 1. Zicht op de huidige toestand van de zuidhelling van de Tomme ter hoogte van perceel 

C151k.  

 
Figuur 2. Zicht op de ophoging in het noordoostelijk deel van perceel C151k en de zuidhelling 

van de Tomme ter hoogte van dit perceel.  
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Figuur 3. Inplanting van de referentiepunten op de topografische kaart 1/10.000 (© Agiv) en 

interpolatie van hun hoogteverschil met de opname van het DHM-Vlaanderen.  

 
Figuur 4. Interpolatie van de hoogteverschillen tussen de referentiepunten en het DHM-

Vlaanderen. Per referentiepunt is het hoogteverschil in cm weergegeven. De 
gearceerde zone geeft de helling van de Tomme weer, geregistreerd op basis van 
twee reeksen punten bovenaan en onderaan de helling alsook een tweetal 
tusseliggende punten. Profiel A-B zie Figuur 3.  
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Figuur 5. Gereconstrueerd profiel A-B met aanduiding van het verschil tussen het oorspronkelijk 

en het huidige oppervlak. De hoogtewaarnemingen zijn vermenigvuldigd met factor 
2. 

 

3 Uitvoering herstel 

3.1 Perceel C149c (De Tomme) 
 
In de herstelvordering wordt het verwijderen van (een deel van) de nieuw aangebrachte, rijkere 
grond tegen Tomme vooropgesteld en het herstel van het reliëf volgens het meest 
gedetailleerde DHM met de oorspronkelijke arme zandgrond of een equivalent. Dit advies volgt 
uit de bescherming van de constructie als landschap en de wens om naast het oorspronkelijke 
reliëf ook de oorspronkelijke vegetatie te laten regenereren. Het opnieuw opvoeren van arme 
zandgrond tegen de Tomme kan gebeuren met de oorspronkelijke grond (indien nog voldoende 
beschikbaar) of met nieuw aangevoerde zandgrond van dezelfde geologische formatie 
(Formatie van Brussel). Om de stabiliteit van de steile helling te garanderen zullen in dit geval 
bijkomende stabilisatie-ingrepen nodig zijn, zoals het aanbrengen van een tweetal centimeter 
humusrijkere grond, het aanbrengen van kokosmatten en/of het inzaaien, bijvoorbeeld met 
Italiaans raaigras, zoals voorgesteld in de oorspronkelijke herstelvordering.  
 
Alternatief: Intussen groeien de varens terug op de bovenrand van de nieuw gereconstrueerde 
helling en ontstaat een spontane natuurlijke vegetatie van voornamelijk grassen en enkele 
kruiden, alsook van klaprozen op de nieuw geconstrueerde helling van de Tomme. Als 
alternatief op het opnieuw afgraven van deze helling, wordt dan ook een maaibeheer 
voorgesteld die de bodem op middellange termijn zal verarmen en een regeneratie van de 
oorspronkelijke vegetatie mogelijk moet maken. De vegetatie zal in de toekomst 3 maal per jaar 
worden gemaaid en het maaisel zal worden verwijderd. Dit voorstel maakt het plaatsen van 
kokosmatten en/of het inzaaien met Italiaans raaigras overbodig, aangezien de huidige helling 
reeds voldoende dichtgegroeid en gestabiliseerd is. Bovendien wordt aldus het risico vermeden 
om door bijkomende graafwerken de Tomme verder te beschadigen. 
Wel wordt voorgesteld om in dit alternatief voorstel een lichte aanpassing van de helling uit te 
voeren om de oorspronkelijke helling van de Tomme zo dicht mogelijk te benaderen. Deze 
reconstructie zal gebeuren onder begeleiding van een vergund archeoloog, die bij eventueel 
blootleggen van archeologische resten en/of sporen de nodige registratie zal uitvoeren.  
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3.2 Percelen C151k, C151c² en C154p 
 
In de herstelvordering wordt een herstel van het oorspronkelijk zicht op de Tomme 
vooropgesteld. Hiertoe zal met name in de noordoostelijke hoek van het perceel de (tot 75cm) 
aangevoerde grond machinaal worden verwijderd. Dit geldt zowel voor de grond die is 
opgevoerd op perceel C151k als op het naburig perceel C154p. De afgegraving zal gebeuren 
onder toezicht van een vergund archeoloog en de afgegraven grond zal worden afgevoerd. Op 
geregelde tijdstippen zullen controlehoogtes worden opgemeten met behulp van een 
niveaumeter en topografisch GPS. Er zal op worden toegezien dat geen onverstoorde grond 
wordt geraakt. Indien toch archeologische resten of sporen worden blootgelegd zullen deze 
door de begeleidende archeoloog worden geregistreerd.  
Deze afgraving zal resulteren in het herstel van de oorspronkelijke helling in een zone van c. 
9m ten zuiden van de Tomme. De uiteindelijke hoogte zal zoals de oorspronkelijke toestand 
varieren tussen 98,50 m TAW ter hoogte van perceel C151c² en 97,75 m TAW ter hoogte van 
perceel C154p. 
Ten zuiden van deze zone zal het aldus nieuw aangelegde vlak aansluiting vinden op de 
huidige helling van de tuin (zie contact huidig oppervlak en oorspronkelijk oppervlak in Figuur 
5).  
 
Aansluitend op de hierboven vermelde werken zal eveneens de rest van het perceel worden 
aangelegd. In de noordelijke helft van het perceel zullen enkele bomen en struiken worden 
aangeplant (met name Quercus, Tilia, Juglans en Fagus) en zal een tuinberging worden 
geconstrueerd. Figuur 7 geeft het plan weer van de inplanting van deze elementen.  

 
Figuur 6. Planning tuinaanleg voor het noordelijk deel van perceel C151k, met inbegrip van de 

locatie van een geplande tuinberging.  
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3.3 Planning uitvoering 
 
De werken zullen worden uitgevoerd tijdens de maand juni 2010. Vergunningsaanvraag alsook 
de definitieve planning zullen aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed worden gecommuniceerd 
van zodra dit voorliggende plan wordt goedgekeurd.  
 

4 Opvolging 
 
In de herstelvordering wordt een termijn van 3 jaar vooropgesteld waarbinnen het herstelproces 
archeologisch wordt opgevolgd. Indien het akkoord van het Agentschap Ruimte en Erfgoed 
volgt, zal het in dit plan opgenomen alternatieve maaibeheer gedurende deze periode worden 
volgehouden. Een archeoloog zal gedurende deze periode het herstelproces opvolgen en 
tenminste éénmaal per jaar het perceel inspecteren en hierover verslag uitbrengen bij het 
Agenschap Ruimte en Erfgoed.  
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Bijlage 1 
 
Herstelvordering illegale reliëfwijzigingen ‘De Tomme’ in Ottenburg 
 
Bij een plaatsbezoek op 30 oktober 2009 heeft het team Onroerend Erfgoed Vlaams-
Brabant vastgesteld dat de zuidelijke flank van ‘De Tomme’ in Ottenburg (perceel 
C149C) ter hoogte van perceel C151K in verschillende opzichten onherstelbaar 
beschadigd was door een recente illegale afgraving.  Voor deze werken is er geen 
machtiging afgeleverd.  Daarom is de reliëfwijziging in strijd met het 
beschermingsbesluit van 15 oktober 1974 (landschap) en het voorlopige 
beschermingsbesluit van 11 mei 2009 (archeologische site).  Op het perceel C151K 
werden eveneens reliëfwijzigingen aangebracht.  Deze waren in strijd met de 
bouwvergunning en het voorlopige beschermingsbesluit van 11 mei 2009 
(archeologische site). 
Bij het plaatsbezoek van 5 maart 2010 in aanwezigheid van de gewestelijk 
erfgoedinspecteur was er op de zuidelijke flank grond aangebracht (andere dan de 
oorspronkelijke).  Op perceel C151K waren er nog andere grondwerken uitgevoerd en 
was er een zwembad aangelegd.  Op een deel van het aanpalende perceel C154P is er 
grond aangevoerd. 
 
Herstelvordering voor de inbreuken op ‘De Tomme’ (perceel C149C) 
 
Gezien de grote archeologische waarde van ‘De Tomme’ dient er heel omzichtig te 
werk worden gegaan bij het uitvoeren van de herstelmaatregelen.  Daarom zal er bij het 
uitvoeren van de herstelmaatregelen telkens een archeoloog moeten aanwezig zijn die 
over de nodige vergunningen beschikt (vergunning is aan te vragen bij Ruimte en 
Erfgoed bij de indiening van een dossier). 
Wij vragen dat het oorspronkelijke reliëf wordt hersteld volgens het meest nauwkeurige 
digitaal hoogtemodel (DHM).  Dit geldt ook voor de aansluiting van de tumulus op het 
maaiveldniveau.  Om verdere schade aan het heuvellichaam te vermijden zal slechts een 
deel van de aangevoerde grond op de zuidelijke flank worden verwijderd.  Vervolgens 
zal de oorspronkelijke grond worden gebruikt om het reliëf te herstellen.  Het herstelde 
gedeelte zal niet worden ingezaaid, zodat er een spontane kolonisatie kan optreden van 
de natuurlijke vegetatie.  Het perceel zal drie jaar lang handmatig worden gemaaid om 
de vegetatie te verdichten en bosvorming tegen te gaan.  Indien er erosie optreedt, zal 
die worden hersteld. 
Voor dit alles wordt door de genoemde archeoloog een gedetailleerd plan uitgewerkt dat 
aan onze dienst ter goedkeuring zal worden voorgelegd en dit voor 1 juni 2010.  De 
grondwerken worden uitgevoerd voor 1 juli 2010 en het hele herstelproces dat zal duren 
tot 1 juli 2013 staat onder leiding van een erkend archeoloog.  Voor alle 
werkzaamheden is een machtiging nodig van Ruimte en Erfgoed. 
 
Herstelvordering voor de inbreuken op percelen de C151C en C154P 
 
Er wordt gevraagd om het terrein achter de woning in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen.  Hetzelfde geldt voor de zone waar grond is aangevoerd op het naastliggend 
perceel C154P.  Het reliëf wordt hersteld in zijn oorspronkelijke toestand en dat volgens 
het meest nauwkeurige digitaal hoogtemodel (DHM).  Dit betekent dat het zwembad 
dient verwijderd te worden.  Ook hier zal er steeds een archeoloog moeten aanwezig 
zijn die over de nodige vergunningen beschikt (cf. supra).  Er mag geen onverstoorde 
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grond worden geraakt.  Indien er archeologische vondsten worden gedaan, dan dient er 
een archeologische registratie te gebeuren.  Het herstelde terrein wordt ingezaaid met 
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum). 
Voor dit alles wordt door de genoemde archeoloog een gedetailleerd plan uitgewerkt dat 
aan onze dienst ter goedkeuring zal worden voorgelegd en dit voor 1 juni 2010.  De 
grondwerken worden uitgevoerd voor 1 juli 2010.  Voor alle werkzaamheden is een 
machtiging nodig van Ruimte en Erfgoed. 
 
Bij de dienst Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant kan er meer informatie worden 
bekomen over deze herstelvordering. 
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Bijlage 2 Verslag uitvoering herstelwerkzaamheden 
 
De herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd op woensdag 25 augustus 2010, onder 
begeleiding van archeologen Bart Vanmontfort en Brecht Lambrechts (K.U.Leuven). De 
werkzaamheden werden in twee stappen uitgevoerd: het afgraven van de flank van de Tomme 
en het herstel van deze flank met zandgrond, en het afgraven van de zone langs de Tomme 
met herstel van het oorspronkelijke zicht op het monument.  
Met het oog op het bepalen van de oorspronkelijke hoogte en aldus van de dikte van het af te 
graven pakket, werd gebruik gemaakt van een niveaumeter.  
 

1. Perceel C149c (De Tomme) 
 
De graafwerken gingen van start met het afgraven van een ongeveer 2m brede strook langs de 
Tomme tot op de oorspronkelijke hoogte, met het oog op het herstellen van de voet van de 
helling van het monument. Bij deze werkzaamheden bleek in het pakket opgevoerde grond 
voldoende arme zandgrond zonder bijmenging aanwezig te zijn die gebruikt kon worden om de 
oorspronkelijke helling van de Tomme te herstellen. Aldus diende geen nieuwe zandgrond te 
worden aangevoerd.  
In tweede instantie werd, zoals vooraf met de erfgoedconsulent van het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed afgesproken, een min of meer 20 cm dik pakket humeuze grond op de helling van de 
Tomme verwijderd (Figuur 7). In de oostelijke helft van de helling werd aldus de oorspronkelijke 
grond blootgelegd. Het vrijgekomen profiel werd opgekuist, bestudeerd en gefotografeerd 
(Figuur 8) maar bevatte geen archeologische indicatoren. Het bevestigt de homogene 
opbouw van de Tomme met lokaal zand.  
Aansluitend op deze werkzaamheden werd de helling van de Tomme machinaal opnieuw 
geconstrueerd met behulp van het lokaal aanwezige zand (Figuur 10 & Figuur 11).  
De aldus geconstrueerde helling (Figuur 12) werd bedekt met kokosmatten die de helling 
moeten beschermen tegen erosie (Figuur 13). Het inzaaien van de matten met raaigras om de 
stabiliteit op middellange termijn te garanderen was gepland in de daaropvolgende week en 
werd intussen door de opdrachtgever aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed bevestigd.  
  
 

2. Percelen C151k, C151c² en C154p 
 
Het herstel van het oorspronkelijk zicht op de Tomme werd aansluitend uitgevoerd, in de zone 
tot op 9 m afstand van de Tomme (Figuur 14). Met name in de noordoostelijke hoek van het 
perceel diende een dik pakket (tot 75cm; Figuur 16) aangevoerde grond machinaal verwijderd 
en dit zowel op perceel C151k als op het naburig perceel C154p. Aldus vindt het herstelde reliëf 
aansluiting op het oorspronkelijke reliëf op dit naburige perceel. Elders diende slechts enkele tot 
enkele tientallen cm grond te worden verwijderd. Deze verwijderde grond werd door de 
grondwerker afgevoerd, met uitzondering van een hoeveelheid humeuze grond (zie verder). 
Tijdens de graafwerkzaamheden werden geen archeologische sporen of artefacten 
aangetroffen. De zone bleek reeds sterk verstoord en het vrijgelegde vlak was bezaaid met 
bouwpuin (Figuur 15 & Figuur 16).  
Aansluitend op de graafwerken werd in deze hele zone een laagje van enkele cm humeuze 
grond terug op het vlak aangebracht. Dit moet toelaten dat het ingezaaide gras groeit en 
vermijden dat verwaaiing van de zandige oppervlakte optreedt. Dit sluit aan bij de 
oorspronkelijke toestand van het stuk weiland langs de Tomme.  
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Figuur 7. Afgraven van de humeuze grond op de flank van de Tomme 
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Figuur 8. Vrijgemaakt profiel van de Tomme 
 
 

 
Figuur 9. Opschaven van het vlak en controle door de archeoloog 
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Figuur 10. Aanbrengen van de arme zandgrond op de afgegraven flank van de Tomme 
 

 
Figuur 11 Aanbrengen van de arme zandgrond op de afgegraven flank van de Tomme 



 13 

 

 
Figuur 12. Gereconstrueerde helling van de Tomme 
 

 
Figuur 13. Toestand van de Tomme na het afdekken van de helling met kokosmatten 
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Figuur 14. Afgraven van het vlak in de zone ten zuiden van de Tomme 
 

 
Figuur 15. Afgegraven vlak met bouwpuin 
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Figuur 16. Afgegraven vlak met bouwpuin
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