IJzerenwegstraat, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee
Programma van Maatregelen percelen 56G, 56H, 56K en 56L

Auteur:
J. Siemon
P. Valentijn
Autorisatie:
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)

VEC Nota 748

Inhoud
1
2
3
3.1
3.2
3.3

2

Inleiding
Aanleiding va n het onderzoek
Gemoti veerd advies over het al dan niet nemen va n maatregelen
Volledigheid van het onderzoek
De aan- of afwezigheid va n een vindplaa ts
De bepaling van de maa tregelen

3
5
6
6
6
10

IJzerenwegstraat, Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee. Percelen 56G, 56H, 56K & 56. Programma van Maatregelen

1

Inleiding

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in november 2019 nota opgesteld naa r de a rcheologische
waa rde van de loca tie IJzerenwegs traa t, Sint-Joris -Weert, Oud-Heverlee (afb. 1 en 2). De nota bes taat uit
een lands chappelijk bodemonderzoek, een proefsleuvenonderzoek en verkennend a rcheologisch
booronderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verka veling met de aanleg van een
wegenis .
De nota vol gt op een reeds bekra chtigde a rcheologienota , ui tgevoerd door Vlaams Erfgoed Centrum in
december 2017. Deze nota behels t alleen de percelen 56G, 56H, 56K en 56L. De overi ge percelen zi jn door
de aktename van nota ID14832 vri jgegeven voor verdere ontwikkeling.

Afb. 1.

Het plangebied en omgeving op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie
Vlaanderen)
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Het plangebied op de Basiskaart Vlaanderen (GRB) met aanduiding van de relevante percelen.
(Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen)
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Aanleiding van het onderzoek

De geplande werken omva tten de verka veling van zeven bes taande percelen in vi jftien nieuwe loten voor
nieuwbouwwoningen en de aanleg va n een wegenis (afb. 5). De totale oppervlakte van deze verka veling
bedraagt ca . 8601,32 m 2.
De wegenis heeft een oppervlakte van ca . 927 m 2 en wordt aangelegd tot op een diepte va n ca . 54 cm met
een breedte van ca. 5 m. Onder deze wegenis wordt de ri oleri ng aangelegd tot op een diepte va n ca . 2 m.
De nutsleidingen worden aangelegd tot op een diepte van ma xi mum 1,20 m.
Bi jkomend worden er verha rdingen aangelegd tot op een diepte va n ca . 26 cm. Deze bes taan uit
betons traats tenen en doen diens t als voetpaden en pa rkeerplaatsen.
De zones waa r de woningen gepland zi jn, hebben een totale oppervlakte van ca . 1590 m 2 .Over de diepte en
de aa rd van de funderi ngen van de woningen is echter nog niets bekend. Di t zal doo r de kopers bepaald
worden na de verkoop van de bouwgronden.

Tabel 1.

Gegeorefereerd inplantingsplan op de GRB-kaart.
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3.1

Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen
Volledigheid van het onderzoek

Het vooronderzoek heeft tot dus ver bes taan ui t een bureauonderzoe k, landschappeli jk booronderzoek,
proefsleuven onderzoek en verkennend a rcheol ogis ch booronderzoek. Op basis van di t onderzoek kon met
voldoende zekerheid worden vas tgesteld dat er binnen het plangebied geen a rcheologi s che vindplaats met
kennispotentieel aanwezig is.
3.2

De aan- of afwezigheid van een vindplaats

Bureauonderzoek – [2017K349]
Vol gens het bureauonderzoek is er een kans op a rcheologis che res ten uit het Laa t-Paleoli thi cum en
Mesoli thi cum en eveneens ui t het Neolithi cum tot en met de La te Middeleeuwen. De li gging van het
plangebied alsook de teruggevonden a rcheologis che res ten in de omgevi ng va n het plangebied
onders teunen di t. Zo is het plangebied lager gelegen in de Di jlevallei in de nabi jheid van enkele kleinere
wa terl open. Di t was een aantrekkelijke l ocatie voor ja ger-verzamelaa rs . Het plangebied is ook onbebouwd
waa rdoor mogelijke s teenti jdres ten nog inta ct kunnen zijn.
Eveneens is er een verwa chting voor a rcheologis che s poren en/of res ten vanaf het Neolithi cum tot en met
de late middeleeuwen. Op basis van de loca tie va n het plangebied, nameli jk la ger gelegen in de Dijlevallei,
zou deze kans a fgezwakt moeten worden maa r de CAI -loca ties in de buurt tonen da t het gebied toch enige
aantrekkingskra cht had voor a rcheologis che res ten vana f het Neoli thi cum.
De a rcheologisch verwa chting voor a rcheologische res ten en/of sporen va naf de Nieuwe Ti jd is laag
aangezien het plangebied op basis va n de his toris che kaarten onbebouwd was sinds de 18 de eeuw. In de
buurt van het plangebied komen eveneens CAI-loca ties voor ui t deze periode. De WO-relicten beperken zi ch
de
echter tot de Dijlevallei en de overige loca ties da teren va naf de 18 eeuw, vana f deze periode kan na melijk
op basis van historisch kaartma teriaal ges taafd worden da t de kans op a rcheologis che resten laag is .
Landschappelijk booronderzoek – [2019D69]
Het lands cha ppelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd om inzicht te kri jgen in de bodemopbouw. Hiertoe
zi jn er i n een grid van 30 x 30 meter over het plangebied in totaal 10 bori ngen gezet. Onder de Ap- of A/Chorizont konden twee tot vier a parte C-hori zonten worden onders cheiden waa rbi j de bovens te twee
horizonten C1 en C2 tot eenheid 1 behoren en de onders te twee hori zonten C3 en C4 tot eenheid 2. In de
top van eenheid 1 is conform het s ys teem van bodemclassifi ca tie voor Vlaanderen sprake van een bodem
zonder profielontwikkeling. Het in el ke bori ng aangetroffen bodemprofiel bes taat ui t een Ap-(A/C)-C(g)
horizontsequentie. In afwijking van de bodemkaart van Vlaanderen is in de top va n het sedimentpakket
geen (gebroken) textuur B hori zont i n een droge zandleemgrond aangetroffen.
Op basis van de verri chte waarnemingen wordt eenheid 1 zondermeer geïnterpreteerd als een colluviale
hellingafzetting. Subeenheid 1A dateert naa r verwa chting ui t het Laat-Holoceen, vermoedelijk ui t de
peri ode van de Volle Middeleeuwen of daa rna . Subeenheid 1B kan ui t het Midden-Holoceen of de vroege
fase van het Laat-Holoceen da teren (Neolithi cum t/m Romeinse ti jd). Op basis va n textuurkenmerken, het
ontbreken van een sedimentaire gelaagdheid vergelijkbaa r met eenheid 1 en de ogens chi jnlijke fining
upward sequentie is eenheid 2 in eerste ins tantie geïnterpreteerd als een fluvia tiele afzetting. Het zou dan
de top van een ri vierdal terras-res tant va n de Di jle betreffen. Echter, vanwege de va riabele TAW-hoogte van
de top van eenheid 2 – die gl obaal pa rallel loop met het geleideli jk van wes t naa r oos t oplopende
hellingprofiel (s chuine macrogelaagdheid) – dient een fluvia tiele genese van eenheid 2 te worden
verworpen. Het is derhal ve waa rs chi jnlijker da t ook eenheid 2 een colluviale hellingvoeta fzetti ng betreft.
Een sporenni veau kan in princi pe voorkomen in de top va n subeenheid 1A (in en di rect onder de bouwvoor)
vana f de Volle Middeleeuwen en in de top va n subeenheid 1B vanaf het Neoli thi cum. Deze res ten kunnen
dusdanig zijn geconserveerd da t a rcheologis che onderzoek tot relevante kenniswins t kan leiden.
Een s teentijd artefa ctensi te kan in principe aanwezig zijn (gewees t) in de top van subeenhei d 2. Vanwege
het erosieve sedimentatiemilieu in combina tie met het ontbreken va n een duidelijke inta cte bodem, is het
echter aannemelijk da t dergeli jke res ten niet langer in situ voorkomen. De kans op een s teenti jd a rtefa cten
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site met kennispotentieel is daarmee zeer klein. Aan de hand va n het landschappelijk booronderzoek werd
een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
Proefsleuven onderzoek – [2020B198]
De noordelijke percelen (percelen 549A t/m H, 549K, 50G (pa rtim), 53K en 53H) zi jn al in een eerdere nota
gerapporteerd waa rva n a kte is genomen (ID14832). In deze sleuven werden sporen aangetroffen. Het gaat
echter om een aantal losse sporen waa rvan de da tering, bui ten 1 kuil, moeilijk is en de rela tie tot el kaar niet
duidelijk is . Verder werden er alleen na tuurli jke verkleuringen en recente vers toringen aangetroffen bi nnen
het plangebied. Deze percelen zijn dan ook vrijgegeven voor nadere ontwikkeling.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zi jn er enkele sleuven uitgegra ven om ui tspraak te doen over de
aanwezi gheid van a rcheologis che sporen. Ti jdens di t onderzoek bleek da t het onderzoeks gebied alleen
na tuurlijke verkleuri ngen en recente vers toringen aanwezi g wa ren. De greppel op vla k 1 bleek ook een
recente dateri ng te hebben. Deze sporen bieden weinig potentieel op kennis vermeerdering.
Wel werd in werkput 9 een vuurs tenen kling aangetroffen in de hier aanwezige E-hori zont. Het vlak werd
rondom de vonds t handma tig scha vend verdiept over een oppervlakte van 2x2 m tot ongeveer 5 cm diep ,
maa r er werden geen bijkomende s teenti jd a rtefa cten aangetroffen. Sporen of verdere a rtefa cten zi jn
echter niet aangetroffen ti jdens het onderzoek, maa r de inta cte bodem biedt potentieel voor een goed
bewaa rde lichte a rtefa ctensite. Een dergelijke site heeft een hoog kennispotentieel en dient daarom nader
onderzocht te worden.
Aangezien in de zuidelijke sleuven een inta ct bodemprofiel aanwezig was en een neoli thische spi tskling is
aangetroffen dient hier nader onderzoek plaats te vinden naar mogelijke aanwezi ge vuurs teensites . In
overleg met de ini tia tiefnemer en de consulente va n Agents chap Onroerend Erfgoed is daarom besloten de
zuidelijke percelen apa rt te ra pporteren. De bevindingen van sleuven 1, 2 en 9 werden daarom in deze
tweede nota besproken worden (afb. 2). De percelen waa r deze nota betrekki ng op heeft tonen nog een
inta ct bodemprofiel, waa rbinnen een lithisch a rtefa ct is aangetroffen.
De resul ta ten van sleuven 3 t/m 8 zi jn al gerapporteerd en opgenomen in nota ID14832 waa rva n akte is
genomen. In deze sleuven wa ren een aantal losliggende sporen aanwezig. Een nader onderzoek naar deze
sporen zou een lage kennis winst opleveren. Deze percelen zi jn al vri jgegeven voor verdere ontwikkeling.
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Tabel 2.

Locatie van het vuurstenen artefact

Tabel 3.

Kling uit werkput 9.
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Verkennend archeologisch booronderzoek – [2020E444]
Tijdens het proefsleuven onderzoek werd in werkput 9 een Neoli this che, vuurs tenen kling aangetroffen in
de E-hori zont in het begra ven, oud colluvi um. Hoewel het vlak rondom de vonds t handma tig werd verdiept,
waa rbij geen verdere li this che a rtefa cten of andere indi ca toren voor een s teenti jd vi ndplaatsen werden
aangetroffen, werd besloten een verkennend a rcheologis ch booronderzoek in 6x5 m grid uit te voeren. Di t
om ui t te kunnen sluiten da t de kling onderdeel is van een verder weg gelegen en/of wijder verbreide
a rtefactconcentratie.
Bi j het verkennend a rcheol ogis ch booronderzoek zi jn geen verdere indi ca toren aangetroffen voor een
prehistorische vi ndplaa ts. Twee li this che fra gmenten die i n eers te ins tantie sporen van menselijke
bewerki ng leken te vertonen, beiden uit de B-hori zont, bleken bij nadere bestudering van na tuurlijke aa rd.
De verwa chting op een s teenti jd a rtefa ctensite kan daa rom bijges teld worden naa r laag.
De oorsprong va n de Neoli this che kling die ti jdens het proefsleuven onderzoek werd aangetroffen kan op
basis van het verkennend booronderzoek niet nader verklaard worden. De kling werd aangetroffen in de E horizont van een begra ven bodem die is gevormd i n colluvium dat kan dateren van het Laat-Pleistoceen tot
in het Neolithi cum of mogeli jk zelfs la ter. Het zou daarmee een l osse vonds t in pri mai re context of een door
hellingerosie verplaats te vonds t in secundai re context kunnen zi jn.
Da t de kling onderdeel is van een a rtefa ctconcentra tie en/of sporensi te binnen het onderzoeksgebied is
echter zeer onwaa rs chijnlijk. Het verkennend booronderzoek is na melijk in een di cht grid, met een fijn
maaswi jdte en met oog voor de kleinste chips ui tgevoerd, maa r er zi jn desondanks geen eenduidi ge
li thische a rtefa cten aangetroffen. Evenmin zijn er Neoli this che sporen aangetroffen bij het proefsleuven
onderzoek, en ook geen lithische a rtefa cten in de zone die di rect rond de kling handma tig is verdiept.
De recente antropogene indica toren, in de vorm van houtskool-, steenkool- en ba ksteenfra gmenten, en
enkele s cherven van Laa t-Mi ddeleeuws en/of Nieuw(st)e tijd glas en aardewerk, zi jn hoogstwaa rschijnlijk
aangevoerd met het jong colluvium en/of opgebra cht ma teriaal, en deels naar beneden gemi greerd. Zij
vormen dan ook geen eenduidige aanwi jzing voor de aanwezi gheid van een sporensite . Bij het proefsleuven
onderzoek werden dan ook geen sporen aangetroffen van een site met kennispotentieel ui t deze periode.
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Afb. 3.

3.3

Overzichtsplan van de variatie in aardkundige opbouw en bodemontwikkeling en –conservatie,
weergeven op de Basiskaart Vlaanderen (GRB). (Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen)
De bepaling van de maatregelen

Op basis van het verkennend a rcheologis ch booronderzoek en het proefsleuven onderzoek werden geen
aanwi jzingen gevonden voor een a rtefa cten- of sporensi te met kennispotentieel. Daarom kan besloten
worden dat er geen verder a rcheologisch onderzoek nodig is binnen de zuidelijke percelen (percelen 56G,
56H, 56K en 56L) va n het plangebied.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedrei ging voor het bodema rchief. Er hoeft geen progra mma
van maatregelen te worden opges teld.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, bli jven de bepalingen voor het 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.

10

