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Inleiding

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in november 2017 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde va n de loca tie Ma ria-Theresiastraa t 57-63 te Leuven (afb. 1). De a rcheologienota
bes taa t uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van een nieuwbouwproject

Afb. 1. Overzicht van het plangebied.
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Gemotiveerd advies

2.1 Volledigheid van het onderzoek
Voor het plangebied is in het ui tgestel de tra ject een bureauonderzoek ui tgevoerd. De resul taten worden
hieronder per onderzoeksfase kort besproken.
2.1.1

Bureauonderzoek

Ui t het bureauonderzoek1 is gebleken da t eventuele res ten vana f het Neoli thi cum tot en met de Nieuwe Ti jd
een hoge verwa chting hebben. Het plangebied bevindt zi ch binnen de a rcheologische zone va n Leuven.
Lands cha ppelijk gezien is het plangebied gelegen op een verhevenheid langs de Dijle. De Di jle bevi ndt zi ch
ten wes ten van het plangebied. Geogra fisch gezien beva t het plangebied een guns tige loca tie voor
menselijke a cti vi tei t. De CAI toont eveneens menselijke a cti vi tei t in de omgeving, da terend van de Steentijd
en Romeinse periode. Er is echter weini g geweten over de a rcheol ogis che res ten in de regio vana f het Laa tPaleoli thi cum tot de Vroege Middeleeuwen.
Op basis van his toris ch kaartma teriaal kan ges teld worden da t vana f het midden van de 19 de eeuw
(Va ndermaelenkaart) bebouwing aanwezig is op het plangebied. Di t komt overeen met de opri chting van de
reeks van woni ngen in het gebied, aangegeven door de inventa ris onroerend erfgoed. Voor deze periode is
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Van Mi erlo, 2017.
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het plangebied onbebouwd gebleven. Di t is het gevol g van de li gging van het plangebied. Het is na melijk
buiten de eers te s tadsomwalling gelegen wa t in la tere periode in ontwi kkeling kwa m.
Op basis van de bovenstaande gegevens kon worden ges teld da t het plangebied onvoldoende onderzocht is.
De kans bes taat da t er nog inta cte a rcheologische res ten en sporen bevi nden in de huidige tuinzone
(195m²). Een proefsleuvenonderzoek werd geadviseerd.
2.1.2

Proefsleuvenonderzoek

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 15 mei 2020 (afb. 2). Tijdens het onderzoek werd enkel
een recente vers toring aangetroffen in werkput 2. Deze was ingegra ven va nui t de recente vers toringlaag en
was nog zi chtbaa r in het vlak op de C-hori zont. Er werden dus geen a rcheologisch relevante sporen of
vonds ten gevonden.
Vervolgonderzoek biedt door de a fwezigheid van a rcheol ogis che sporen in het plangebied weini g kans op
kennis vermeerdering.

Afb. 2.

Allesporenkaart van het proefsleuvenonderzoek.

2.2 Impactbepaling
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Bi nnen het plangebied wordt een nieuwbouwcomplex met ondergrondse ga ra ge gerealiseerd. De
ondergrondse ga rage heeft een oppervla kte va n 571m²en omva t zo het gehele plangebied. Deze
nieuwbouw zal een ma xi male vers tori ng van 330cm –mv en plaa tselijk 460cm –mv voor de liftput
veroorzaken. De regenwa terput zal een diepere vers toring van 530cm –mv veroorzaken. De consequentie
van de voorgenomen i ngreep kan zijn da t eventuele aanwezige waa rdevolle a rcheologische res ten in de
ondergrond worden aangetas t.
2.3 Potentieel tot kennisvermeerdering
Vervolgonderzoek biedt door de a fwezi gheid van a rcheologisch relevante sporen i n het plangebied weinig
ka ns op kennis vermeerdering. Er werden alleen een recente vers toring aangetroffen binnen het
plangebied. Er is dus geen potentieel tot kennis vermeerdering.
2.4 Bepaling van de maatregelen
Op basis va n het bureauonderzoek is er sprake va n een a rcheologische verwa chting voor de periodes van
het Neoli thi cum tot en met de Nieuwe Ti jd. Deze verwa chting is gebaseerd op de lands chaps genese van het
plangebied, de daarmee samenhangende bewoningsges chiedenis en de aanblik van het plangebied op
geraadpleegd historis ch kaartma teriaal.
Omda t er een potentieel aan a rcheologisch waardevolle contexten was , is een proefsleuvenonderzoek
ui tgevoerd. Hierbi j werden er enkele sleuven ui tgegra ven om ui tspraak te doen over de aanwezigheid van
a rcheologis che sporen. Tijdens di t onderzoek bleek da t het plangebied geen a rcheologis ch releva nte sporen
beva tte. Er werden enkel een recente vers toring gevonden.
Vervolgonderzoek in het plangebied biedt daarom weinig tot geen potentieel voor kennis vermeerderi ng. Het
Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het plangebied vri j te geven. Daarmee vorm t het prospectief
onderzoek met ingreep in de bodem (in de vorm van proefsleuven) het einde van het onderzoek voor het
plangebied aan de Ma ria -Theresiastraa t 57-63 te Leuven.
Ondanks het advies tot vrijgeven va n het terrein, bli jven de bepalingen voor he t melden van
toevals vonds ten va n kra cht, conform a rtikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De ci vieltechnis ch
ui tvoerder is verpli cht eventuele toevals vondsten binnen drie da gen na ontdekking te melden bi j Onroerend
Erfgoed.
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