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1. INTRODUCTIE
Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 (versie 01/04/2019) is een
archeologienota noodzakelijk voor het projectgebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg 87-89 & 93 te
Heverlee, deelgemeente van Leuven.1 Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor
verkaveling moet, zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12, een archeologienota opgesteld en gemeld
worden bij aanvragen waar de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning
betrekking heeft 3000 m2 of meer bedraagt.
Bounding box:
1/ X: 170973 m – Y: 173240 m
2/ X: 170963 m – Y: 173148 m
3/ X: 170890 m – Y: 173146 m
4/ X: 170855 m – Y: 173216 m
5/ X: 170887 m – Y: 173258 m
5
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Figuur 1: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg in rood met administratieve perceelgrenzen in blauw en bounding box (bron:
geopunt.be)

Het projectgebied beslaat in totaal drie kadastrale percelen —170x, 170z en het oostelijke deel van 170h
(Figuur 1, blauwe zone). Met een totale oppervlakte van 9.280,45 m2 (Tabel 1) moet het projectgebied
onderworpen worden aan een archeologisch vooronderzoek. Via de verzamelde informatie in deze
archeologienota wordt beslist of een uitspraak voor vrijgave kan worden geformuleerd. Wanneer geen
gefundeerd advies voor vrijgave kan worden geformuleerd is een verdergezet archeologisch vooronderzoek
noodzakelijk.
Tabel 1: Overzicht van de oppervlaktes van alle betrokken kadastrale percelen aan de Sint-Jansbergsesteenweg 87-89 & 93 te
Heverlee, deelgemeente van Leuven

Entiteit
170h
170x
170z
TOTAAL

1

Oppervlakte
4.431,30 m² (van in totaal 5.576,37 m²)
2.666,83 m²
2.182,32 m²
9.280,45 m²

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023317.html#H1062465
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Binnen het gewestplan staat het projectgebied volledig ingekleurd als woongebied (code 0100) en kan dus
integraal verkaveld worden (Figuur 2).

Figuur 2: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg volgens het Gewestplan (bron: geopunt.be)

Figuur 3: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een luchtfoto uit 2019 met aanduiding van de bebouwde
zone (oranje kader) (bron: geopunt.be)
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2. AANLEIDING VOORONDERZOEK
Omdat de opdrachtgever een omgevingsvergunning voor verkaveling wenst aan te vragen voor een
projectgebied ter hoogte van Sint-Jansbergsesteenweg 87-89 & 93 te Heverlee, deelgemeente van Leuven
is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Voorlopig is nog geen concreet verkavelingsplan
opgesteld, maar de grootte van het projectgebied geeft aanleiding tot het archeologisch vooronderzoek.
Het verkavelingsproject voorziet de integratie van drie aaneensluitende kadastrale percelen, 170x, 170z en
een deel van 170h die maximaal 115 m lang zijn vertrekkende van de Sint-Jansbergsesteenweg. Door het
ontbreken van uitgewerkte verkavelingsplannen is niet duidelijk welke toekomstige bouwwerkzaamheden
zullen worden uitgevoerd en waar die bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Hierdoor kan de impact
van de toekomstige bouwwerkzaamheden niet worden ingeschat. Bijgevolg is hier een algemeen
evaluatierapport van het archeologisch potentieel met betrekking tot het integrale projectgebied opgesteld.
Binnen het effectieve projectgebied staan twee huizen waarvan huisnummer 87 in kadastraal perceel 170x
zal behouden blijven. Huisnummer 89 in kadastraal perceel 170z zal integraal afgebroken worden. De
constructie van die gebouwen hebben enigszins voor verstoring van de bodem gezorgd waardoor ca.700 m2
in een zone op 20 m tot 40 m vertrekkende van de straatzijde weinig zinvol zou zijn voor een eventueel
verdergezet archeologisch traject. De westzijde van beide percelen bevinden zich op de rand van het plateau
waar de helling start. Door de erosiegevoeligheid van die zone mag ervan uitgegaan worden dat de intensiteit
van de verstoringen daar des te groter mag ingeschat worden, zeker door de aanleg van de oprit met parking
alsook de beide woningen. Bijgevolg wordt de verstoringsgraad van de bodem vrij hoog geacht voor de
eerste 25-40 m van de percelen 170x en 170z (Figuur 3, oranje kader). Met betrekking tot perceel 170h
moet het gros van de huidige aanplantingen worden verwijderd in functie van de geplande verkaveling
alsook de chalets en vijvertjes.
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3. RESULTATEN VAN HET ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK
ZONDER INGREEP IN DE BODEM
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem omvat enerzijds een uitgebreide
bureaustudie (3.1.) en anderzijds een terreinevaluatie (3.2.).

3.1. BUREAUSTUDIE
De bureaustudie bestaat uit (1) archivalische bronnen, waaronder cartografie en toponymie ressorteren, (2)
een evaluatie van vondstmeldingen en resultaten uit eerder gevoerd archeologisch onderzoek in de
omgeving op basis van het databestand van de Centrale Archeologische Inventaris bijgehouden en ter
beschikking gesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed en tenslotte (3) landschappelijke gegevens,
zoals geologische, bodemkundige en topografische data, waaruit kan afgeleid worden of het plangebied in
een zone ligt met archeologisch potentieel is wanneer de bodemopbouw bewaard is gebleven en die de
strategie van een eventueel verdergezet onderzoek kan beïnvloeden.
3.1.1. HISTORISCHE KAARTEN

Figuur 4: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de kaart van Pauli, 1635 (oranje stip); Frans legerkamp
(blauwe lijn); Hollands kamp (oranje lijn) (bron: kbr.be)

De meeste oude kaarten leveren meestal niet veel nuttige informatie op omdat het gebied ter hoogte van
de Sint-Jansbergsesteenweg 87-89 & 93 doorheen de eeuwen nooit is bebouwd geweest. Een opmerkelijke
uitzondering vormen twee militaire kaarten met betrekking tot belegeringen van Leuven in 1635 en in 1747.
De kaart van Pauli (Figuur 4) heeft betrekking tot het beleg van Leuven in 1635 door de geallieerde legers
11
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van Frankrijk en de Republiek dat duurde van 24 juni tot 4 juli. Het Hollands kamp was opgezet in Herent2,
net ten noorden van Leuven terwijl het Franse kamp ten westen van de stad had postgevat tussen het
klooster Ter Bank en het kasteel van Heverlee. Bij een nauwgezet nazicht, blijkt het projectgebied aan de
Sint-Jansbergsesteenweg gelegen te zijn binnen het Franse kamp.
Een andere weergave van het Beleg van Leuven in 1635 is een schilderij van Peter Snayers (1592-1666/7),
een Antwerpse barokschilder die vooral gekend is om schilderijen met belegeringen en veldslagen. Maar
ook dit werk biedt op het eerste zicht weinig extra meerwaarde in functie van het archeologisch onderzoek
binnen het projectgebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg (Figuur 5).

Priorij van Terbank
Arenbergkasteel
Tervuursepoort

Figuur 5: (boven) Detail van Peter Snayers’ schilderij van het Beleg van Leuven in 1635 met aanduiding van het Frans legerkamp
(blauwe lijn) en het Hollands kamp (oranje lijn); (onder) Uitvergroting van het Frans legerkamp met aanduiding van het
plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg (oranje stip) (bron: Kunsthistorisches Museum, Wenen)3

De stad Leuven kende in het najaar van 1747 wederom een belegering door Franse troepen in navolging
van de Oostenrijkse Successieoorlog (Figuur 6). Het Franse leger had twee linies aangelegd ten westen van
Leuven. Het is onduidelijk of dit als een schematische aanduiding moet gezien worden dan wel als de
effectieve positie van de voorste linie over de hele heuvelkam. In het laatste geval moet een
bataljon/regiment hebben postgevat ter hoogte van het projectgebied.
Door de potentiële aanwezigheid van twee militaire kampementen met ongeveer 100 jaar tussen dient
rekening gehouden te worden bij de opmaak van het programma van maatregelen (zie deel 2).

2
3

Vanden Borre et al. 2016; Coremans et al. 2019.
www.khm.at/de/object/a4b4a777d7/
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Figuur 6: Kaart van Argenson, 1747 met locatie van het plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg (oranje stip) (bron: bnf.fr)

De mid 18de eeuwse Villaret-kaart (1712) is de oudste kaart met bruikbare informatie met betrekking tot
het projectgebied (Figuur 7). De kaart geeft aan dat het tracé van de Sint-Jansbergsesteenweg al aanwezig
was om de gehuchten Terbank (Figuur 4, midden bovenaan) en Egenhoven (Figuur 6, links onderaan) met
elkaar te verbinden, maar gekend onder de naam ‘Weg van Duysburg naar Loven’. Verder is duidelijk op te
merken dat het gebied medio 18de eeuw een wijds en onbebouwd landbouwareaal was.
Ook geeft de Villaret-kaart aan dat er een pad liep over het zuidelijke deel van het projectgebied. Dit pad
verbond de Sint-Jansbergsesteenweg met de Oude Nijvelse Baan en is ook op verschillende andere kaarten
op te merken (Figuren 6 & 9). Het pad, dat dwars op de Sint-Jansbergsesteenweg over de zuidelijke zone
van het projectgebied gaat, is niet opgenomen op enkele latere kaarten zoals de laat 18de eeuwse Ferrariskaart (Figuur 8) of het primitief kadaster uit 1834 (Figuur 10). Op een aantal latere 19de eeuwse kaarten
zoals de mid 19de eeuwse Atlas der Buurtwegen (1841) (Figuur 11) en Popp-kaart (1842-1879) (Figuur 13)
komt dit oude pad overeen met perceelgrenzen die tot voorbij de huidige Keibergstraat kunnen gevolgd
worden en uitmonden in een pad dat met een bocht langs de plateaurand gaat tot aan de Oude Nijvelse
baan (Oude Nijvelsche Baen) (Figuren 11 & 12).
Op de laat 18de eeuwse Ferraris-kaart (1771-1778) is duidelijk te zien dat het plangebied niet meer dan
agrarisch gebied zonder gebouwen in de omgeving was (Figuur 8). Zoals vaak met de Ferraris-kaart, dient
de projectie van het projectgebied gecorrigeerd te worden (Figuur 8, rode lijn). Op basis van de weergegeven
schaduwpartijen kan het gebied wel geïnterpreteerd worden als gelegen op een plateau langs de Leibeek,
een zijtak van de Dijle, die ten westen en ten zuiden van het projectgebied stroomt.
In tegenstelling tot de Ferraris-kaart geeft een iets eerdere kaart uit 1769 heel wat aandacht aan het reliëf,
wegen en bosaanplantingen (Figuur 9). 4 Opgemaakt door de Leuvense landmeter Jan-Baptist Joris 5 is
duidelijk te zien dat het projectgebied is gelegen aan de noordwestelijke rand van een ZW-NO georiënteerd
langgerekt plateau van bijna 500 m lengte en meer dan 100 m breedte waar de huidige SintJansbergsesteenweg parallel loopt langs de noordwestflank (Figuur 9).

4

AGR, Familie van Arenberg. Kaarten en plannen nr.7792. Topografische kaart met de bossen van Meerdaal,
Mollendaal en Heverlee behorende tot de hertog van Arenberg, opgemeten door Jan-Baptist Joris en gegraveerd door
Anthony Cardon te Brussel, 8 exemplaren waarvan een in kleur, 1769. België - geëtste kaart, 72 x 106 cm.
5 Van Nijverseel 2004.
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500 m

Figuur 7: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd
op de mid 18de eeuwse Villaret-kaart (bron: geopunt.be)1
Bron: www.geopunt.be
16/03/2021

Figuur 8: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de laat-18de eeuwse Ferraris-kaart (bron: geopunt.be)
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https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0713_000/510_0713_000_0259...
1%

1 of 2

14/03/2021, 11:14

Figuur 9: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd
op kaart nr.7792 uit 1769, berekende schaal 1:17265 (bron:
1%
cartesius.be)
1 of 2
11:15
Voor
de 19de eeuw zijn er tal van kaarten beschikbaar: het primitief kadaster (1830-1834) van de 14/03/2021,
hand van
landmeter J. Gulikers (Figuur 10), de Atlas der Buurtwegen (1841) (Figuur 11), de Vandermaelen-kaart
(1846-1852) (Figuur 12) en Popp-kaart (1842-1879) (Figuur 13). Ze geven allemaal een gedetailleerdere
landindeling weer ten opzichte van de 18de eeuwse kaarten en maken duidelijk dat er binnen de
onmiddellijke omgeving van het plangebied nog steeds geen gebouwen staan. Deze kaarten bevestigen de
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beeldvorming van beperkte landschappelijke veranderingen die op een eeuw tijd hebben plaatsgegrepen in
deze landelijke zone grenzend aan de stad Leuven. Vanaf de 19de eeuw zien we wel een versnippering van
Imageviewer Rijksarchief in België
https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_0061...
percelen optreden.

Figuur 10: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd
op het primitief kadaster van Leuven-Heverlee-Egenhoven,
3%
1830-1834 met aanvullingen uit jaren 1870 (donkerrood) (bron: cartesius.be)
1 of 2

14/03/2021, 10:52

Figuur 11: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de Atlas der Buurtwegen 1841 (bron: geopunt.be)
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Figuur 12: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de Vandermaelen-kaart 1846-1854 (bron: geopunt.be)

Figuur 13: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de Popp-kaart 1842-1879 (bron: geopunt.be)
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Figuur 14: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart van 1873 (bron: cartesius.be)

Figuur 15: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart van 1904 (bron: cartesius.be)
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Figuur 16: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart van 1939 (bron: cartesius.be)

Figuur 17: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart van 1969 (bron: cartesius.be)
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Figuur 18: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart van 1981 (bron: cartesius.be)

Figuur 19: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart van 1989 (bron: cartesius.be)
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Ook de eerste topografische kaarten van 1873 (Figuur 13) en 1904 (Figuur 14) wijzen op een niet-bebouwd
plateaugebied tussen 45 m en 50 m TAW. Pas vanaf de topografische kaart van 1939 (Figuur 15) is de eerste
verkaveling binnen de regio een feit met net ten zuiden van het projectgebied de bouw van het Filosofisch
Instituut in de jaren 1920. Deze constructie naar ontwerp van de Leuvense architect Theo Van Dormael is
ook wel gekend als Jezuïetencollege.6 Vanaf dan zijn er ter hoogte van het projectgebied aan de SintJansbergsesteenweg 87-89 & 93 ook de eerste woningen gebouwd, waaronder de huidige huisnummers 89
en 93 (Figuur 15).
Op de topografische kaart van 1969 (Figuur 16) is duidelijk te zien dat de tuinwijk Ter Elst tot tegen de
noordgrens van het projectgebied komt. Aangevat midden jaren 1950, is tegen eind jaren 1970 10 hectare
bebouwd met een 240 woningen.7 Ook de bungalow op huisnummer 91 staat op de kaart van 1969, maar
die is ook al waarneembaar op de luchtfoto van 1947-1954 (Figuur 19). Verder geeft deze oudst beschikbare
luchtfoto van net na WOII geeft aan dat het gebied tot aan begin van de jaren 1950 een open agrarisch
landschap betrof. Op een luchtfoto uit 1971 (Figuur 20) is dan weer op te maken dat de uitgebreide
verkaveling van tuinwijk Ter Elst na 15 jaren van bouwwerkzaamheden haast volledig volgebouwd was.
Verder kan nog opgemerkt worden dat het op basis van de topografische kaart uit 1989 duidelijk is dat de
open zone ten oosten van het projectgebied in de loop van de jaren 1980 is volgebouwd (Figuren 17-18).
De woning met huisnummer 87 staat nog niet aangeduid op de topografische kaart van 1989 (Figuur 18)
of op de luchtfoto van 1995 (Figuur 21). Op basis van de aan de gang zijnde bouwwerkzaamheden op de
luchtfoto uit 2000-2003 (Figuur 22) blijkt de woning begin 2000 gebouwd te zijn.

Figuur 20: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een luchtfoto van 1947-1954 (bron: geopunt.be)

6
7

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305679
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305694
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Figuur 21: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een luchtfoto van zomer 1971 (bron: geopunt.be)

Figuur 22: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een luchtfoto van 1995 (bron: geopunt.be)
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Geopunt-kaart

30 m

Figuur
23: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd
op een luchtfoto van 2000-2003 (bron: geopunt.be)
Bron:
www.geopunt.be
14/03/2021

1

Op de luchtfoto’s vanaf 1995 (Figuren 22-24) en het sfeerbeeld getrokken tijdens de recente terreinevaluatie
(Figuur 25) is te zien dat de tuin van het zuidelijke perceel 170h is volgebouwd met chalets, dierenrennen
en poeltjes. Ook zijn er heel wat fruitbomen aangelegd in de achterste helft van de tuin. Die vrij
oppervlakkige ingrepen kunnen echter enige impact hebben op de bewaring van potentieel aanwezige
archeologische structuren aangezien de bouwvoor vrij dun is gebleken binnen het projectgebied (zie 3.2.
Resultaten uit de terreinevaluatie).

Figuur 24: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een luchtfoto van 2019 (bron: geopunt.be)
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L1

L3

Figuur 25: Recent sfeerbeeld van het plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg (foto: Peter Cosyns)

Het onderzoek van de beschikbare oude kaarten geeft aan dat er geen verwachtingspatroon is voor
structuren uit de Nieuwe en Nieuwste Tijd binnen het plangebied. Anderzijds sluiten die oude kaarten niet
uit dat oudere (voor)middeleeuwse sporen en vondsten aanwezig zijn.
De oude verkaveling van het westelijke deel van het projectgebied maakt dat de westelijke flank van het
plateau ernstig kan verstoord zijn.

3.1.2. TOPONYMIE
Ter hoogte van Egenhoven, een gehucht binnen de Leuvense deelgemeente Heverlee zijn enkele
toponiemen gesitueerd rondom het projectgebied Sint-Jansbergsesteenweg 87-89 & 93.
Ten noorden van het projectgebied zijn er de toponiemen Ter Elst, Terbank, Vogelzang, ‘Montagne
des Dominicains’ en Augustijnengat.
Het toponiem Ter Elst staat nu in relatie tot een 10 hectare grote tuinwijk met een 240 losstaande woningen
met tuin, maar oorspronkelijk lag in dit gebied de hoeve Ter Elst welke toebehoorde aan de Priorij van
Terbank. Van deze 17de eeuwse hoeve is echter niets meer overgebleven en de locatie ervan niet precies
gekend. Het toponiem Terbank is een afgeleide van ‘Ter Bancke’. Deze benaming staat in relatie tot de
Priorij van Augustinessen aangezien het klooster de naam ‘Bank’ kreeg. De volledige naam Domus leprosorum
de Banco, ordinis Sancti Augustini, geeft aan dat er een rechtbank zetelde die bepaalde of je lepra had of niet.
De priorin en drie oudste zusters oordeelden over alle bewoners uit Brabant. Wanneer de melaatse uit
Heverlee of Leuven kwam, werd die verzorgd in het klooster zelf. De personen van buiten Leuven werden
gestuurd naar de leprozerie van hun eigen stad. Het toponiem Vogelzang is in Brabant al zeker gekend
sinds de 16de eeuw. Volgens Jan Lindemans moet deze toponiem binnen een ruimere context begrepen
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worden en deze locatie waar de vogels zingen zien als een plaats in de vrije natuur (dus geen akkerland).8
Ook in Nederland wordt deze toponiem een pejoratieve betekenis toegedicht waar niet aan akkerbouw kan
gedaan worden.9 Het toponiem ‘Montagne des Dominicains’ lijkt eerder van recente datum aangezien
de Dominikanen vooral vanaf het midden van de 19de eeuw zeer actief werden en ook de voormalige Priorij
van Terbank. Het toponiem Augustijnengat slaat op een smalle doorgang waarlangs een pad/weg liep dat
gebruikt werd door de Augustinessen van de Priorij van Terbank.
Ten westen van het projectgebied bevinden net voorbij de autosnelweg E314 de toponiemen Zwanenberg,
Termunkveld, Alsemberg, Koeheide en Dalem.
Het toponiem Zwanenberg kan verwijzen naar een gebied dat niet dienstdeed als akkerland en waar
zwanen al generaties samentroepten. Het toponiem Termunkveld of Termunckveld geeft aan dat het veld
toebehoorde aan een monnik of een monnikengemeenschap aangezien munk een vervorming is van het
woord monnik. Het toponiem Alsemberg is een verbastering van Halsenberg wat slaat op een halsvormige,
langwerpige heuvel. Het toponiem Koeheide ligt ten zuiden van het Gemeentebos van Bertem en is een
heidetoponiem. Op basis van 17de eeuwse kaarten wordt deze plek aangeduid als koije hijede van Berthem en
koije heijde. Het toponiem verwijst naar woeste gronden. Oorspronkelijk oud bosgebied die door
overbegrazing en houtwinning ontwikkelen tot arme gronden waar niet aan landbouw kon gedaan worden.
Het toponiem Dalem (1338), een samentrekking van dal ' laagte, vallei' en hem, uit heem ' woonplaats'.
Het toponiem betekent dus 'woonplaats in een dal', m.a.w. 'laaggelegen woongebied', wat klopt met de
topografische werkelijkheid, aangezien de wijk ligt in de vallei van de Voer. Dit toponiem zou haar
oorsprong kunnen hebben in de vroege middeleeuwen.
Ten zuiden van het projectgebied, net ten zuiden van de Koning Boudewijnlaan (N264), liggen de
toponiemen Molenberg, Toverberg, Kapelberg en Egenhoven.
Het toponiem Molenberg verwijst naar een windmolen die er op de heuveltop heeft gestaan. Het toponiem
Toverberg valt onder de benamingen die mogelijk in associatie staan met pre-christelijke structuren of
locaties (grafvelden) waar iets sprookjesachtig of iets onheilspellend aan wordt gelinkt. Het toponiem
Kapelberg verwijst naar een kapel op de heuveltop. Het toponiem Egenhoven is het gehucht dat net ten
zuiden van het projectgebied is gesitueerd en is van laatmiddeleeuwse oorsprong. Egenhoven is een
nederzettingsnaam samengesteld uit hove of hof, een woord dat nu gebruikt wordt voor boerderij. De
boerderij wordt verbonden aan de persoonsnaam Aigo wat neerkomt op de boerdeij van Aigo of ‘Aigo
hova’, met de referentie Egenhova in 1154.10
Het toponymisch onderzoek geeft aan dat de bewoning in dit deel van Heverlee, deelgemeente van Leuven
vermoedelijk teruggaat tot de late middeleeuwen en zeker aanwezig is vanaf de vroegmoderne tijd, met
vooral verwijzingen naar agrarische zones en heuvels, maar soms ook naar gebouwen en wegenissen.

3.1.3. ARCHIVALISCHE BRONNEN
Hoewel het plangebied tot de moderne deelgemeente Heverlee behoort, ligt het eerder nabij het gehucht
Egenhoven op ca.2 km ten westen van de 14de-eeuwse Oude Brusselse Poort van Leuven.
De oudste tekstuele gegevens over de regio hebben steeds betrekking tot Leuven en gaan terug tot de 8ste
eeuw, de Vita Prima Sancti Huberti uit 744. In de Annales Fuldenses —annalen die zijn neergepend in de abdij

Lindemans 1935, 99.
Schönfeld 1950, 90.
10 Claes 1987, p.50.
8
9
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van Fulda (Duitsland)— wordt verwezen naar koning Arnulf van Carinthië die in 891 de Noormannen zou
hebben verslagen aan de Dijle in Leuven (‘prope Fluvio Dyla loco, qui dicitur Lovonnium’).11
Sinds de 10de eeuw zorgde de aanwezigheid van de graven van Leuve en later de hertogen van Brabant, dat
de stad een belangrijke aantrekkingspool bleef. In 1165 werd een eerste stadsomwalling opgetrokken en
omsloot een 60 ha. De locatie langs de Dijle, op de middeleeuwse handelsroute tussen Brugge en Keulen,
was gunstig voor economie, met name voor de lakennijverheid. In 1356 werd een tweede omwalling
gebouwd waardoor de oppervlakte intra muros haast verzevenvoudigde tot 410 ha. Die nieuwe omwalling
telde acht poorten, waarvan de Oude Brusselse poort uitgaf op een baan richting Brussel via Bertem,
Leefdaal en Tervuren. Deze baan is beter bekend als de Tervuursesteenweg (N3) en loopt langs Terbank
op de Berg Tabor. Tegen het einde van de 12de eeuw (1197) was er een Priorij van Augustinessen gesticht
die dienst deed als leprozerie en onder toezicht stond van de abdij van Villers-la-Ville. De priorij is echter
meermaals vernietigd geweest (1573, 1635) en deels ontmanteld op het einde 18de eeuw en onder het Franse
bewind. De huidige gebouwen zijn gebouwd of sterk verbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw toen
de site in handen kwam van Brugse dominicanessen.
Ten zuiden van het plangebied ligt het kasteel van Arenberg, waarvan de oudst bekende referenties
teruggaan tot de 14de eeuw. Doorheen de eeuwen werd het stelselmatig uitgebreid en verfraaid tot haar
huidige vorm tegen het einde van de 16de-begin 17de eeuw.12 In de 18de en 19de eeuw zijn nog wel wat
toevoegingen doorgevoerd, maar die constructies veranderden weinig aan het totaalconcept. Nu waren
grote gebieden in de Dijlevallei bezit van de hertog van Arenberg waaronder ook de landtong waar het
projectgebied zich op bevindt of toch althans het zuidelijke deel ervan.13 Eind 19de eeuw werd dat zuidelijke
deel goedkoop ter beschikking gesteld aan de Jezuïeten die er in de jaren 1920 het Filosofisch Instituut op
hebben gebouwd naar ontwerp van de Leuvens architect Theo Van Dormael.
Qua archivalische bronnen zien we dat binnen de regio rond het projectgebied enkel structuren en losse
vondsten vanaf de late middeleeuwen kunnen verwacht worden. De gehuchten Egenhoven en Terbank
bleken doorheen de late middeleeuwen en in de nieuwe tijd amper belang gehad te hebben en bleven zelfs
tot midden 20ste eeuw veeleer een kleinschalige rurale dorpjes net buiten Leuven. Op basis van de oude
kaarten kunnen gebouwen of andere structuren uit de Nieuwe Tijd uitgesloten worden en die uit de
Nieuwste Tijd staan nog recht. Anderzijds kan de aanwezigheid van pre-middeleeuwse en
vroegmiddeleeuwse sporen en/of losse vondsten niet uitgesloten worden.

3.1.4. CAI-DATABESTAND
Het grootste deel van het historisch erfgoed bevindt zich ten noorden en ten zuiden van het plangebied
aan de Sint-Jansbergsesteenweg op een kleine kilometer of zelfs meer (Figuur 27, Tabel 2). Het betreft
vooral de priorij van Terbank (CAI ID5207) ten noorden van het projectgebied en het Arenbergkasteel
(CAI ID2208) ten zuiden van het projectgebied. Verder zijn er nog een aantal gebouwen uit de moderne
tijd, het Jezuïetenhof (CAI ID4704) en de verdwenen hoeve Ter Elst. Het gebied is ook bezaaid met
betonnen bunkers uit WOII (Figuur 26). De negen antitankbunkers van de KW-linie, een
verdedigingsgordel die in 1939 werd gebouwd tussen Koningshooikt en Waver als reactie op de Duitse
bedreiging (CAI ID165091-165099) zijn gelegen rondom het plateau waar het projectgebied is gesitueerd.
Het is niet duidelijk of de landtong zelf enige strategische functie had in de aanloop van WOII.

Van Even 1895, p.9.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42570
13 Het noordelijke gedeelte is nu de tuinwijk Ter Elst, waarvan de naam verwijst naar de 17de eeuwse Hoeve Ter Elst
die toebehoorde aan de Priorij van Terbank.
11
12
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Figuur 26: Overzicht van de inplanting van bunkers (kaart: © www.kwlinie.be)

Nabij het projectgebied aan de zuidelijke flank van de landtong een Romeinse grafheuvel gelokaliseerd (CAI
ID163017) en enkele Romeinse losse vondsten (CAI ID3434 en 208705). Verder zijn er ook steentijd
silexwerktuigen aangetroffen nabij een bunker (CAI ID150648). Voorlopig lokaliseren deze enkele
vondstregistraties zich hoofdzakelijk tot de nabije omgeving van het projectgebied maar verschaffen een
redelijk potentieel om gelijkaardig materiaal aan te treffen binnen het projectgebied aan de SintJansbergsesteenweg 87-89 & 93. Het is trouwens niet uitgesloten dat het vondstmateriaal zich niet beperkt
tot late steentijdmateriaal en Romeins materiaal aangezien het projectgebied een plateaurand betreft met
aanzet van een flankhelling is het niet onrealistisch om ook materiaal en sporen uit de metaaltijden aanwezig
zijn binnen het projectgebied. De CAI-kaart plaatst het projectgebied binnen archeologisch element
ID212735, een groot gebied waar het Franse leger gekazerneerd was voor het beleg van Leuven tussen 24
juni en 4 juli 1635. Een honderd jaar later gaat het Franse leger op diezelfde locatie opnieuw neerstrijken
tijdens de belegering van Leuven in oktober 1747 naar aanleiding van de Oostenrijkse Successieoorlog. Het
projectgebied valt binnen de voorlinie van het leger (CAI ID222771).
Tabel 2: Chronologisch overzicht van de CAI-data m.b.t. de omgeving van het plangebied
CAI ID

Periode

Type Onderzoek

150648

steentijd

veldprospectie

Vondst/Vindplaats
steentijd
lithisch materiaal
metaaltijden

niet van toepassing
3434
163017
208705

Romeins
Romeins
Romeins

1209
5207

middeleeuwen
middeleeuwen

2008/2009
4704
5206

15de-18de eeuw
15de-18de eeuw
15de-16de eeuw

165091-99
165345
165347
212735
222771

20ste eeuw
20ste eeuw
20ste eeuw
1635
1747
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Romeinse tijd
bronzen lanspunt en munt
tumulus
koperen munt en bronsbeslag (Cnuts et al. 2013, p.26-27, fig.27 & 29)
middeleeuwen
historisch/cartografisch
Pachthoeve Hof Termunck (voor 1142)
historisch
Priorij van Terbank (sinds 1197, maar huidige staat hoofdzakelijk 19de eeuws)
nieuw(st)e tijd
historisch
Arenbergkasteel (wel met laatmiddeleeuwse oorsprong vanaf minstens 1371)
historisch
Jezuïetenhof met walgracht
historisch/cartografisch/
Celestijnenpriorij
opgraving
historisch
antitankbunkers van de KW-linie (1939)
historisch
connectiekamer van de KW-linie (1939)
historisch
commando 1ste lijn van de KW-linie (1939)
historisch/cartografisch
locatie van Frans belegeringskamp tijdens de 80-jarige oorlog (Figuur 36)
historisch/cartografisch
locatie van Frans belegeringskamp tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
(Figuur 37)
toevalsvondsten
historisch/cartografisch
proefsleuvenonderzoek
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Figuur 27: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de CAI-kaart (bron: geopunt.be)

In totaal zijn sinds de nieuwe wetgeving van 1 april 2016 slechts 5 archeologienota’s en 2 nota’s uitgewerkt
voor projectgebieden binnen de nabije omgeving van het projectgebied binnen een straal van 1 km. Binnen
een straal van 500 m is zelfs amper een archeologienota (Figuur 27, Tabel 3). De meeste dossiers zijn na
een bureaustudie vrijgegeven en de paar dossiers die tot hiertoe zijn onderworpen aan een verdergezet
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem hebben niets opgeleverd.
Tabel 3: Overzicht van de archeologienota’s en nota’s uitgevoerd in Heverlee, deelgemeente van Leuven sinds 1 april 2016
ID Bureau
Projectcode
Locatie
Typeonderzoek
3341 Monument Vandekerckhove
2016K250
Vogelzang
Bureauonderzoek
6302 ARCHEBO
2018A8
Egenhovenweg
Bureauonderzoek
6551 Studiebureau Archeologie
2018B85
Gasthuisberg
Bureauonderzoek
7185 Studiebureau Archeologie
2018D40
Gasthuisberg
Proefsleuvenonderzoek
9565 Studiebureau Archeologie
2018F169/2018I277 Celestijnenlaan
Bureauonderzoek +
proefsleuvenonderzoek
12366 Eenheid Prehistorische Archeologie 2019I54
Kapeldreef/Bioscience Bureauonderzoek
(KU Leuven)
Centre

Het CAI-databestand geeft aan dat er nog steeds heel weinig geweten is van het gebied ter hoogte van de
landtong langs de Sint-Jansbergsesteenweg niettegenstaande de uitwerking van een aantal archeologienota’s
in de omgeving. De zone tussen de Tervuursesteenweg in het noorden en de Dijle in het zuiden herbergt
niettemin ettelijke archeologische sites en historisch erfgoed. Naast sporadisch aangetroffen steentijd
artefacten is er ook aanwezigheid uit de Romeinse tijd vastgesteld. Beide gegevens bieden perspectief op
pre-middeleeuwse aanwezigheid binnen het projectgebied. Verder is er potentieel naar slagveldarcheologie
uit de Nieuwe Tijd met betrekking tot de Franse belegeringskampen uit 1635 en 1747.
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3.1.5. GEOLOGISCHE, BODEMKUNDIGE EN TOPOGRAFISCHE SITUERING
VAN HET PLANGEBIED
•

Geologische situering van het plangebied

De tertiaire geologische kaart (Figuur 28) geeft aan dat het projectgebied gelegen is binnen een oranje
aangeduid gebied. Dit oranje ingekleurd gebied staat voor de Formatie van Lede (Ld) en wordt gekenmerkt
door lichtgrijs fijn zand met soms kalksteenbanken en glauconiethoudend fijn wit zand. Deze Eocene laag
is niet enkel kalkhoudend, maar tevens fossielhoudend (Nummulites variolarius). Soms is er ook een
basisgrindlaag rijk aan fossiele haaientanden aanwezig.

Figuur 28: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de tertiair geologische kaart (bron: geopunt.be)

De quartaire geologische kaart (Figuur 29) geeft aan dat het plangebied is gelegen in een gebied met
bodemtype 2 zonder Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de eolische loessafzettingen van het Weichseliaan uit het Laat-Pleistoceen en mogelijk ook nog het Vroeg-Holoceen.
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Figuur 29: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de quartair geologische kaart (bron: geopunt.be)

•

Bodemkundige situering van het plangebied

Volgens de bodemkaart van België (Figuur 30) is het grootste deel van het projectgebied aangeduid als
(sterk) vergraven zone (OT) omdat het bodemprofiel daar kan gewijzigd of vernietigd zijn door het
ingrijpen van de mens (antropogene verstoring). Volgens de WRB Soil Units kaart (Figuur 31) vormen
vergraven terreinen (OT) onderdeel van Technosols wat staat voor bodems die zijn gevormd door zware
technische ingrepen.14 Gezien de afbakening van het projectgebied zal een OT-bodemprofiel of Technosols
zijn toegewezen aan het hele gebied dat in de jaren 1920 is verkaveld in functie van de aanleg van het
Jezuïetencollege of Filosofisch Instituut.
Wanneer rekening wordt gehouden met het reliëf waar het projectgebied zich op bevindt en de
afbakeningen van de oorspronkelijke bodems logisch worden doorgetrokken, dan moet het gehele plateau
een Aba1(b)-bodemprofiel hebben zoals de noordelijke en oostelijke rand van het projectgebied aangeeft.
Zo’n bodem staat voor een droge (b) niet gleyige leembodem (A) met een gevlekte textuur B-horizont
(a1b).
De WRB Soil Units kaart (Figuur 31) geeft aan dat het leemprofiel Nudiargic Luvisols betreft met een
dunne humuslaag en snel een kleiige leemlaag.15 Omdat het noordwestelijke gedeelte van het plangebied
onderdeel is van de westelijke flank van de landtong is het niet uitgesloten dat de oorspronkelijke bodem
daar een Abp(c)-bodemprofiel was. Zo’n bodemprofiel staat voor een droge (b) leembodem (A) zonder
profielontwikkeling (p) grenzend aan de beekvallei (hier de Leibeek), maar met een bedolven textuur B
horizont op minder dan 80 cm diepte (c). Zulke gronden vertonen namelijk gemakkelijk afzettingen van
geërodeerd leemmateriaal van hoger gelegen plateaugronden (colluvium).
14
15

Dondeyne et al. 2015.
Dondeyne et al. 2015.
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Figuur 30: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de bodemkaart (bron: geopunt.be)

Figuur 31: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de WRB Soil Units 40k kaart (bron: geopunt.be)
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Om na te gaan of het plangebied effectief vergraven is zoals aangegeven op de bodemkaart zijn tijdens de
terreinevaluatie een aantal controleboringen uitgevoerd. Bij effectief vergraven grond bezit het
projectgebied nog weinig archeologisch potentieel (zie 3.2. Resultaten uit de terreinevaluatie).

•

Topografische situering van het plangebied

Het plangebied ligt in verkavelde gebied, geprangd tussen de tuinwijk Ter Elst in het noorden, het
voormalige Jezuïetencollege in het zuiden, de Sint-Jansbergsesteenweg in het westen en een groot
appartementencomplex in het oosten (Figuur 32).

Figuur 32: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de topografische kaart (bron: geopunt.be)
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2
1

Figuur 33: (boven) Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de DHM-kaart; (onder) Detail van het
plangebied met aanduiding van de hoogteprofielen (bron: geopunt.be)

Het plangebied is gelegen op een lager gelegen landtong ten opzichte van de vaak 20 m tot 40 m hoger
gelegen plateaus en heuveltoppen wat noordelijker (Figuur 33, boven). De afgetopte hoogvlakten binnen
de provincie Vlaams-Brabant worden doorsneden door beekdalen zoals hier in Heverlee, deelgemeente van
Leuven, door de Leibeek, de Voer en de Dijle. De Leibeek loopt parallel met de langgerekte ZW-NO33
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georiënteerde landtong waarop het plangebied zich bevindt. Langs de zuidrand van het plateau stromen de
Voer en de Dijle richting Leuven. Op de DHM-kaart is het verloop van het oude oost-west georiënteerde
pad, dat aan de zuidrand over het projectgebied gaat, zichtbaar (Figuur 33, rode stippellijn).
De DHM-kaarten maken ook duidelijk dat het plangebied is gelegen in het heuvelachtige gebied met
afgetopte hoogvlakten met gemiddelde hoogtes van 50-55 m TAW halen die doorsneden zijn met 25-40 m
dieper gelegen beekdalen. Het projectgebied zelf ligt langs de zuidwestelijke flank van een uitloper van het
hoger gelegen plateau ten noorden. Het hoogteplateau zelf dat richting Herent en Bertem, ligt op een
hoogte van 75-85 m TAW en de uitlopers ervan nog hoogtes bereikt tot 95 m TAW. Rekening houdend
met de hoogteprofielen (Figuur 34) valt op dat het terrein vrij vlak is, gelegen tussen 48,5 m en 49,5 m
TAW met aan de noordwestrand een verval van ca.2 à 3 m tot ca.46 m TAW ter hoogte van de SintJansbergsesteenweg.

Figuur 34: Hoogteprofielen van het plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg – links: NZ-hoogteprofiel (1); rechts: OWhoogteprofiel (2) (bron: geopunt.be)

Figuur 35: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de DHM II Multishade-kaart (bron: geopunt.be)

De DHM II Multishade foto met een resolutie tot 0,25 m heeft geen specifieke contouren van begraven
structuren of sporen aan het licht gebracht (Figuur 34). Het grootste deel van de noordelijke percelen 170x
en 170z blijken bovendien geëgaliseerd te zijn bij de aanleg van de tuin.
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Wanneer wordt gekeken naar de kaart met de aanduiding van overstromingsgevoelige gebieden is duidelijk
dat enkel de Leibeek-vallei en de Dijle/Voer-vallei overstromingsgevoelig zijn (Figuur 36). De hoger
gelegen landtong is waar het projectgebied zich op bevindt is helemaal niet overstromingsgevoelig maar
aan de westrand langs het hellend terrein richting Sint-Jansbergsesteenweg onderhevig aan erosie. Het gros
van het vrij vlakke projectgebied is dan weer niet erosiegevoelig.

Figuur 36: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op de kaart met overstromingsgevoelige gebieden (bron:
geopunt.be)
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3.2. TERREINEVALUATIE
Donderdag 11 maart 2021 is een terreinevaluatie uitgevoerd met zes controleboringen om de
bewaringstoestand van de bodem te kunnen beoordelen aangezien het terrein grotendeels is gekarteerd als
OT-gebied. Anderzijds was het nuttig om de diepte van de moederbodem te bepalen.
3.2.1. METAALDETECTIE
Vrijdag 16 april is het terrein gedeeltelijk gescreend met een metaaldetector en de vondsten zijn
gelokaliseerd met een gps-systeem. De metaaldetectie is beperkt gebleven tot grote delen van de tuinen
achterin huisnummers 87-89. We zijn niet tot in de boomgaard van huisnummer 93 geraakt, met ander
woorden de zuidelijke zone van het projectgebied is niet gescreend op metalen objecten. Niettemin is een
duidelijk beeld gevormd. In totaal zijn 47 vondsten geregistreerd. Naast allerhande recent materiaal uit de
19de-20ste-21ste eeuw is ook sporadisch materiaal geregistreerd uit de 17de-18de eeuw en, onder voorbehoud,
een Romeins object. Interessant is dat zelfs binnen de bouwvoor er zich concentraties aftekenen van loden
artefacten met witte patina en mogelijks te relateren zijn met de aanwezigheid van het Frans legerkamp in
1635 en in 1747. Een aantal hiervan zijn musketkogels van ca. 16mm diameter, maar er zijn ook allerhande
loden objecten gevonden die misschien mogen gezien worden als restanten van loodrecyclage in functie
van het maken van nieuwe musketkogels.

MD14
MD23

MD15

MD4

MD18

MD35

MD24

MD25

MD38

Figuur 37: (boven) Potentieel Romeins bronzen artefact (MD42); (onder) Musketkogels en recuperatielood (foto’s: Peter Cosyns)
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Tabel 4: Overzicht van de metaaldetectievondsten van 16 april 2021
Vondstnr NB
OL
Materiaal
Omschrijving
MD1-1

50°52'08.36"

04°39'57.27"

MD1-2

Datering

metaal-lood

soldeerlood

recent

aardewerk

baksteenfragment

onbepaald
onbepaald

MD2

50°52'08.28"

04°39'57.26"

metaal-koper

MD3

50°52'08.24"

04°39'57.58"

varia

MD4

50°52'08.33"

04°39'57.53"

metaal-lood

plaat
tafelwaar in porselein, (venster)glas, baksteen +
geëmailleerd ijzeren bord
musketkogel, 22g, Ø 16,1 mm

MD5

50°52'08.41"

04°39'57.64"

metaal-zink

plaat

recent

MD6

50°52'08.50"

04°39'57.57"

metaal-koper

MD7

50°52'08.64"

04°39'58.06"

metaal-brons

MD8

50°52'08.67"

04°39'58.10"

metaal-koper

cilindrisch gewichtje of kogellager, 4g, Ø 6,6 mm
munt, moeilijk leesbaar, Franse Republiek,
omgevormd tot knoop (losknop)
plaat

20ste eeuw
laat 19de-mid 20ste
eeuw
onbepaald

MD9

50°52'08.73"

04°39'58.19"

metaal-koper

tandwiel

19de-20ste eeuw

MD10

50°52'08.75"

04°39'58.26"

metaal-koper

munt, 10ct, Leopold II, type Michaux (doorboord)

1901-1906

MD11

50°52'08.76"

04°39'58.36"

metaal-lood

onbepaald

MD12

50°52'08.74"

04°39'58.41"

metaal-staal

MD13

50°52'08.68"

04°39'58.95"

MD14

50°52'08.73"

04°39'58.99"

metaalaluminium
metaal-lood

plaat, dun
uurwerk van het merk Nike, wijzerplaat, sport met
blauwe achtergrond
afdekkapje van melkfles met ingedrukt opschrift:
Lubbeek – (gepaste)uriseerd (..)culturen
onregelmatig, deel van hersmolten musketkogel?, 5g

MD15

50°52'08.79"

04°39'59.00"

metaal-lood

onregelmatig, hersmolten musketkogel?, 21g

17de-18de eeuw

MD16

50°52'08.84"

04°39'58.99"

metaal-koper

kogelhuls, 9 mm kaliber

20ste eeuw

MD17

50°52'08.83"

04°39'58.97"

metaal-ijzer

20ste eeuw

MD18

50°52'08.96"

04°39'58.97"

metaal-lood

MD19

50°52'08.97"

04°39'59.06"

metaal-koper

kleine cilindervijl Ø 4,85 mm; 19,95 mm lengte
musketkogel, 25g, Ø 15,5-16,0 mm (schilfers van het
oppervlak weg)
kogelhuls, 9 mm kaliber

MD20

50°52'09.01"

04°39'59.00"

metaal-ijzer

klein blok ijzer, zwaar gecorrodeerd

onbepaald

MD21

50°52'09.07"

04°39'59.02"

metaal-koper

omgeplooid stuk dunne koperplaat

MD22

50°52'08.97"

04°39'59.18"

metaal-ijzer

bout, sterk gecorrodeerd

MD23

50°52'08.83"

04°39'59.09"

metaal-lood

onregelmatig, smeltkroesbodem?, 29g

onbepaald
tweede helft 20ste
eeuw
17de-18de eeuw

MD24

50°52'08.76"

04°39'59.03"

metaal-lood

musketkogel, 19g, Ø 16,5 mm

17de-18de eeuw

MD25

50°52'08.75"

04°39'59.03"

onregelmatig, deel van hersmolten musketkogel?, 14g

MD26

50°52'08.73"

04°39'59.01"

MD27

50°52'08.60"

04°39'59.03"

MD28

50°52'08.70"

04°39'59.11"

MD29

50°52'08.83"

04°39'59.08"

metaal-lood
metaalaluminium
metaal-ijzer
metaalaluminium
metaal-zilver

oorhanger versierd met Lancaster roos

17de-18de eeuw
tweede helft 20ste
eeuw
19de-20ste eeuw
tweede helft 20ste
eeuw
20ste eeuw

MD30

50°52'08.75"

04°39'59.15"

metaal- ?

vormloos

onbepaald

MD31

50°52'08.81"

04°39'59.18"

metaal-zilver

paar oorhangers versierd met ingelegde steentjes

20ste-21ste eeuw

MD32

50°52'08.83"

04°39'59.19"

metaal-koper

munt, onleesbaar, omgevormd tot knop (lasknop)

19de-20ste eeuw

MD33

50°52'09.07"

04°39'59.23"

aardewerk

17de-19de eeuw

MD34

50°52'08.69"

04°39'58.97"

metaal-koper

MD35

50°52'08.74"

04°39'59.08"

metaal-lood

steengoed
rechthoekig plaatje van een pin met een hoofdletter
‘M’ versierd met sterren, resten van witte, rode en
blauwe verf
stukje lood, 5g

MD36

50°52'08.71"

04°39'59.28"

metaal-ijzer

MD37

50°52'08.73"

04°39'59.33"

metaal-lood

MD38

50°52'08.79"

04°39'59.31"

metaal-lood

spijker, zwaar gecorrodeerd
speelgoedhelicopter van Sabena met opschrift op de
buik “Dinky Toys – Sikorsky S58 – Made in France”
stukje smeltlood, 1g

19de-20ste eeuw
tweede helft 20ste
eeuw
17de-18de eeuw?

MD39

50°52'08.77"

04°39'59.34"

metaal- ?

afdekdopje

20ste-21ste eeuw

MD40-1

50°52'08.48"

04°39'59.36"

metaal-koper

dun plaatje
brokstuk gebakken klei met gecremeerd botmateriaal
en fragmenten ijzer
klein fragment
fragment gebogen brons versierd met getorste
cannelures, lijkt op imitatie van een zuil,

20ste-21ste eeuw

MD40-2

kleiprop

MD41

50°52'08.88"

04°39'59.53"

metaal- ?

MD42

50°52'08.84"

04°39'59.53"

metaal-brons

37

afdekkapje van een wijnfles?
spijker, zwaar gecorrodeerd
afdekkapje van een wijnfles?

mid 20ste eeuw
17de-18de eeuw

20ste eeuw
tweede helft 20ste
eeuw
17de-18de eeuw

17de-18de eeuw
20ste eeuw

tweede helft 20ste
eeuw
17de-18de eeuw?

onbepaald
onbepaald
Romeins?
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MD43

50°52'08.82"

04°39'58.60"

metaal-koper

handvatfragment? Slechts één helft (Ø 2,5 mm en
max. bewaarde lengte 55,5 mm
kogelhuls, 9 mm kaliber

MD44

50°52'08.63"

04°39'59.59"

metaal-ijzer

lange spijker, zwaar gecorrodeerd, punt omgebogen

19de-20ste eeuw

MD45

50°52'08.49"

04°39'59.51"

metaal-koper

dun gebogen plaatje

onbepaald

MD46

50°52'08.04"

04°39'58.95"

metaal-ijzer

spijker, zwaar gecorrodeerd

19de-20ste eeuw

MD47

50°52'08.01

04°39'58.93"

metaal-koper

kogelpunt

20ste eeuw

20ste eeuw

Op basis van de metaaldetectievondsten blijkt zelfs de bouwvoor op bepaalde plaatsen loden musketkogels
en recuperatielood voor de productie van musketkogels door Franse soldaten in 1635 en/of 1747 te
bevatten.
3.2.2. LANDSCHAPPELIJK BOORONDERZOEK (2021D154)
Dinsdag 20 april is een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd door Bart Ooghe. Cruciaal hier was om
na te gaan of het terrein wel degelijk een sterk vergraven OT-bodemprofiel bezit dan wel een intact bewaard
bodemprofiel (Figuur 38). Het booronderzoek is uitgevoerd met een Edelmanboor van 7 cm diameter.

BP14
BP4
BP1

BP3
BP2

BP15

BP9
BP16

BP8
BP7

BP5

BP10

BP11
BP12
BP13

BP6

Figuur 38: Bodemkaart met aanduiding van controleboringen binnen plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg (bron:
geopunt.be)

Boorput BP1

NB: 50°52’08.48” – OL: 04°39’54.80”
Laag 1: 0 – 0,30 m
- donkere grijs-bruine leem
- vochtig en plakkerig
- organisch houdend
- doorweven met fijne plantenworteltjes
- aanwezigheid silexkei
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-baksteenkorrels
Laag 2: 0,30 m – 0,80 m (verstoring)
- zoals laag 1 maar bleker en geler
- vanaf 0,60 m donkergrijs met baksteen
Laag 3: 0,80 m – 1,20 m (C-horizont)
- homogene gele löss
- verspreid silexkeitjes (±2 cm, grotere keien zijn niet waargenomen omdat die met de handboor niet boven te krijgen
zijn)

Boorput BP2

NB: 50°52’08.32” – OL: 04°39’55.05”

Gelijkaardig boorprofiel als BP1, maar dan met een dikker A-horizont

Laag 1: 0 – 0,55 m
- donkere grijs-bruine leem, geler naar onder toe
- baksteenfragmentjes verspreid
- 0,35 m – 0,55 m: bouwafval met baksteenfragmenten, silexkeitjes en wit sediment
Laag 2: 0,55 m – 1,20 m (C-horizont)
- zie BP1 Laag 2
- silexkei (±3 cm) op 0,78 m:

Boorput BP3

NB: 50°52’08.64” – OL: 04°39’57.12”
keitjes volledig afwezig
Laag 1: 0 – 0,40 m
- donkere grijs-zwarte leem
- vochtig en consistent
- erg organisch houdend
- vnl. bovenste 0,10 m doorweven met fijne plantenworteltjes
- enkele verspreide baksteenfragmentjes (±1 cm) + zwarte koolstofspikkels
Laag 2: 0,40 m – 0,80 m (C-horizont)
- homogeen donker gele leem met zandvermenging
- op 0,74 m: zwart koolstofplekje
Laag 3: 0,80 m – 1,15 m (C-horizont)
- homogene donker geel lemig zand

Boorput BP4

NB: 50°52’09.04” – OL: 04°39’57.37”
Gelijkaardig aan bodemopbouw van BP3 (niet gefotografeerd)
Laag 1: 0 – 0,64 m
Laag 2: 0,64 m – 1,20 m (C-horizont)

Boorput BP5

NB: 50°52’08.60” – OL: 04°39’58.48”
Laag 1: 0 – 0,15 m
- donkere grijs-bruine leem
- vochtig en consistent
- erg organisch houdend
- erg doorweven met fijne plantenworteltjes
Laag 2: 0,15 m – 0,64 m (verstoring)
- gele zandige leem
- vochtig, plakkerig
- fijne worteltjes in bovenste gedeelte, tot ±0,40 m
- aanwezigheid silexkei van ±3 cm
Laag 3: 0,64 m – 1,10 m (C-horizont)
- homogene geel zandig leem
- vochtig
Laag 4: 1,10 m – 1,20 m (C-horizont)
- bleekbruin gevlekt, licht groenachtig lemig zand
- vochtig
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Boorput BP6

NB: 50°52’06.57” – OL: 04°39’59.48”
Laag 1: 0 – 0,30 m
- donkere grijs-bruine leem
- wordt erg vochtig en brokkelig naar onder
- organisch houdend
- erg doorweven met fijne plantenworteltjes
Laag 2: 0,30 m – 0,55 m (verstoring)
- idem als vorige laag (0 – 0,30 m), maar bleker geel
Laag 3: 0,50 m – 1,10 m (C-horizont)
- homogene bruin fijnzandig leem
- vochtig
- steriel

Boorput BP7

NB: 50°52’07.83” – OL: 04°39’58.04”

Gelijkaardig boorprofiel als BP5, maar dan met een dikker A-horizont
Laag 1: 0 – 0,40 m
- donkere grijs-bruine leem
- vochtig en consistent
- organisch houdend
- erg doorweven met fijne plantenworteltjes
Laag 2: 0,40 m – 0,85 m (C-horizont)
- enkele fijne worteltjes in bovenste gedeelte, tot ±0,50 m
Laag 3: 0,85 m – 1,10 m (C-horizont)

Boorput BP8

NB: 50°52’07.92” – OL: 04°39’57.27”
Laag 1: 0 – 0,40 m
- donkere grijs-bruine leem
- vochtig en consistent
- organisch houdend
- erg doorweven met fijne plantenworteltjes
Laag 2: 0,40 m – 0,65 m (C-horizont)
- bruin gele leem
- vochtig, consistent
Laag 3: 0,65 m – 1,00 m (C-horizont)
- lichtgrijs-gele fijnzandige leem
- vochtig, minder vast
Laag 4: 1,00 – 1,14m (C-horizont)
- geel lemig fijn zand met bleke witachtige vlekken
- vochtig, vast plakkerig

Boorput BP9

NB: 50°52’08.38” – OL: 04°39’57.38”

Gelijkaardig met BP8, maar met andere diktes.
Laag 1: 0 – 0,35 m
+ kleine baksteenfragmentjes (<1 cm)
Laag 2: 0,35 m – 0,60 m (C-horizont)
Laag 3: 0,60 m – 1,02 m (C-horizont)
Laag 4: 1,00 m – 1,14 m (C-horizont)

Boorput BP10

NB: 50°52’08.25” – OL: 04°39’59.77”
Laag 1: 0 – 0,20 m
- donkere grijs-bruine leem
- vochtig en consistent
- organisch houdend
- erg doorweven met fijne plantenworteltjes
- veel baksteenfragmenten (<1 cm)
Laag 2: 0,20 m – 0,97 m (verstoring)
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- bruine leem
- vochtig, vast
- fijne worteltjes verspreid, vnl. in bovenste gedeelte
- baksteenfragmenten (tot ±3 cm), bovenaan meer, afnemend naar onder
- houtskoolfragment (±3 cm) op 0,32 m
Laag 3: 0,97 m – 1,15 m (C-horizont)
- grijs gele leem
- vochtig, vast en plakkerig
- steriel

Boorpunt BP 11

NB: 50°52’07.48” – OL: 04°39’59.89”
Laag 1: 0 – 0,20 m
- bruine leem
- vochtig en consistent
Laag 2: 0,20 m – 0,70 m (C-horizont)
- bruingele leem
- vochtig, plakkerig
- kleiige leem
Laag 3: 0,70 m – >1,05 m (C-horizont)
- gele leem
- vochtig, vast
- zandige leem

Boorpunt BP 12

NB: 50°52’07.27” – OL: 04°39’58.84”
Laag 1: 0 – 0,35/45 m
- bruine leem
- vochtig en consistent
- niet scherp afgelijnd onderaan
Laag 2: 0,35/45 m – 0,80 m (C-horizont)
- bruingele leem
- vochtig, plakkerig
- kleiige leem
Laag 3: 0,80 m – >1,05 m (C-horizont)
- geel
- vochtig, vast
- zandige leem

Boorpunt BP 13

NB: 50°52’06.49” – OL: 04°39’58.15”
Laag 1: 0 – 0,20/25 m
- bruine leem
- vochtig en consistent
Laag 2: 0,20/25 m – 0,70 m (C-horizont)
- bruingele leem
- vochtig, vast
- zandige leem
Laag 3: 0,70 m – >1,10 m (C-horizont)
- blauwgroen zand
- vochtig, vast
- glauconiethoudend zand

Boorpunt BP 14

NB: 50°52’09.09” – OL: 04°39’58.60”
Laag 1: 0 – 0,30/35 m
- bruingrijze leem
- vochtig en consistent
Laag 2: 0,30/35 m – 0,90 m (C-horizont)
- bruingele leem
- vochtig, plakkerig
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- kleiige leem
Laag 3: 0,90 m – >1,10 m (C-horizont)
- blauwgroen zand
- vochtig, vast
- glauconiethoudend zand

Boorpunt BP 15

NB: 50°52’08.60” – OL: 04°39’58.48”
Laag 1: 0 – 0,25 m
- bruingrijze leem
- vochtig en consistent
Laag 2: 0,25 m – >0,95 m (C-horizont)
- bruingele leem
- vochtig, plakkerig
- kleiige leem

Boorpunt BP 16

NB: 50°52’08.08” – OL: 04°39’58.04”
Laag 1: 0 – 0,25 m
- bruine leem
- vochtig en consistent
Laag 2: 0,25 m – 0,50 m (C-horizont)
- bruingele leem
- vochtig, plakkerig
- kleiige leem
Laag 3: 0,50 m – >0,60 m (C-horizont)
- blauwgroen zand
- vochtig, vast
- glauconiethoudend zand

Van de zestien boorpunten (Figuur 39) zijn er twee genomen aan de noordwestrand van het projectgebied
ten westen van de huizen 87 en 89 om een idee te krijgen van het bodemprofiel op de plateauflank. Het
grootste deel van die zone heeft een heel laag potentieel door de inplanting van een oprit, een parking, een
wandelpad met trap en een aantal kelderruimtes voor huisnummer 89 (Figuur 39). Bovendien vertonen
beide boorpunten een verstoring tot 0,80 m -Mv aan de straatzijde (BP1) en tot minstens 1,10 m -Mv
dichter bij het huis (BP2). Er is nochtans voldoende afstand gehouden van de ondergrondse ruimtes die
gemakkelijk tot 7 m voor de woning verstoringen hebben aangebracht in de bodem, maar BP2 blijkt volledig
verstoord te zijn. Uit BP1 kan worden afgeleid dat iets verder in de voortuin richting straat de helling deels
is opgehoogd om een relatief vlakke graspartij te kunnen aanleggen. Dit zou dan betekenen dat de
oorspronkelijke leem bodem afgedekt is en goed bewaard is. Via proefputten zou deze zone kunnen
geverifieerd worden op eventuele menselijke activiteiten, maar de nuttige zone is heel beperkt door de vele
recente verstoringen uit de 20ste en begin 21ste eeuw. Bovendien is er geen intentie om bouwwerkzaamheden
uit te voeren op de helling langs de straatzijde waardoor die zone niet bedreigd is en de eventueel nog
aanwezige archeologische sporen in-situ bewaard blijven.
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Figuur 39: Boorresultaten van de zestien boorpunten op het plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg (foto’s: Peter Cosyns)

Langs de oostrand en de noordrand zijn een aantal boorpunten geplaatst binnen de onverstoorde zone met
Aba1-bodemprofiel, BP6, BP10, BP11 en BP14. Zo kon een idee gevormd worden van wat de
oorspronkelijke bodemopbouw moet zijn (geweest) binnen de aangenomen OT-zone (Figuur 38). De
boorpunten in de aangenomen vergraven OT-zone zijn gesitueerd binnen de drie betrokken percelen, zes
in het zuidelijke 170h (BP5-7; BP11-13), vier in het noordelijke 170x (BP3-4; BP14-15) en zes in het centrale
170z (BP1-2; BP8-10; BP16). Het booronderzoek geeft aan dat het projectgebied een onverstoorde
leembodem heeft, hoewel er op een aantal plaatsen ook wel intensieve verstoringen zijn vastgesteld (BP12; BP10). De controleboringen geven aan dat het hele gebied bedekt is met een dun pakket licht humeuze
grond deels op 0,20-0,25 m -Mv maar geregeld is een bouwvoor waargenomen van 0,35 m – 0,40 m (Figuur
40). Onder de bouwvoor ligt een klassieke ontkalkte leemlaag van veelal 0,40-0,50 m maar soms ook wel
tot 0,70 m (BP5). Het valt wel op dat het eerder om een zeer kneedbare kleiige leem gaat met moeilijk te
boren pakketten door de hoge grondwatertafel (vooral BP16). Bij een aantal boorpunten bleek de leemlaag
vrij dun en werd eronder een blauwgroene, glauconiethoudende zandlaag aangesneden (BP 13-14).
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Het landschappelijk booronderzoek heeft de goede bewaringstoestand van het bodemprofiel bevestigd
waardoor kan geconcludeerd worden dat alle potentiële archeologische sporen en structuren die zich
zouden bevinden binnen het projectgebied moeten bewaard zijn. Dit booronderzoek heeft ook aangetoond
dat er geen dik pakket leem is afgezet bovenop de tertiaire glauconiethoudende zandlagen uit het Eoceen
waardoor het zeer onwaarschijnlijk is om paleolithische artefacten aan te treffen binnen het projectgebied.
Bij afwezigheid van de B-horizont in alle boorpunten bezit het projectgebied een beperkt AC-bodemprofiel
wat aangeeft dat het weinig waarschijnlijk is om mesolithische artefacten aan te treffen binnen het
projectgebied.
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4. VERWACHTINGEN EN IMPACT
4.1. VERWACHTINGEN
Het verkennend onderzoek op basis van cartografische, toponymische en archivalische bronnen hebben
geen aanwijzingen opgeleverd van mogelijke gebouwstructuren ter hoogte van het projectgebied aan de
Sint-Jansbergsesteenweg of in de iets wijdere omgeving tussen Terbank en Egenhoven, twee gehuchten
binnen Heverlee, deelgemeente van Leuven. Wel geven twee historische kaarten en een schilderij aan dat
(1) het projectgebied zeer waarschijnlijk onderdeel vormde van het Franse legerkamp tijdens het beleg van
Leuven in 163516 (Figuur 39) en dat (2) de voorlinie van het Franse leger tijdens de belegering van Leuven
in het najaar van 1747 mogelijk ter hoogte van het projectgebied liep (Figuur 40). De kans is weliswaar reëel
dat de aanduiding van de legereenheden op de kaarten niet de effectieve locatie is, maar enkel een suggestief
beeld aanreikt. Het is wel zo dat de langgerekte heuvel een perfecte locatie bood om grote contingenten
legereenheden te huisvesten. Een uitgebreide screening met metaaldetectie kan bijdragen bij het in kaart
brengen van aanwijzingen naar beide militaire activiteiten binnen het projectgebied.

Figuur 40: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een detail van de kaart van Pauli, 1635 (bron: kbr.be)

Naar het einde van de 80-jarige oorlog probeerde een geallieerd Frans-Nederlands leger Leuven tevergeefs te
veroveren. De komst van het Habsburgse leger onder leiding van Ferdinand van Oostenrijk, landvoogd van de
Zuidelijke Nederlanden onder de Spaans-Habsburgse koning Filips IV, zorgde ervoor dat de Franse en Nederlandse
troepen zich terugtrokken.
16
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Figuur 41: Plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg geprojecteerd op een detail van de kaart van Argenson, 1747 (bron: bnf.fr)

De topografische gegevens doen vermoeden dat er een groot potentieel is voor bewoning in de pre- en
proto-middeleeuwen op de landtong langs de Sint-Jansbergsesteenweg, zonder garantie op enige
aanwezigheid van antropogene sporen. De landtong die in het westen geflankeerd wordt door de Leibeek
en in het zuiden door de Dijle en de Voer vormt wel een uitgelezen strategisch gelegen plaats voor tijdelijke
of zelfs langdurige aanwezigheid van menselijke activiteiten.
De CAI-database geeft enkel aan dat in de nabije omgeving van het plangebied bewoning en menselijke
activiteiten kunnen verwacht worden uit de Romeinse periode, maar er is eveneens potentieel van een
occupatie uit het neolithicum of de ijzertijd.
Omdat de controleboringen hebben aangetoond dat het als OT-gebied ingekleurde projectgebied niet
verstoord bleek is ter aanvulling een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De zestien boorpunten
geven aan dat het bodemprofiel binnen het projectgebied niet vergraven zijn zoals het OT-label aangeeft
op de bodemkaart. Dit verhoogt het al aanwezige archeologisch potentieel. Bijgevolg mag ervan uitgegaan
worden dat er sporen en structuren zullen bewaard zijn gebleven wanneer er doorheen de eeuwen
menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden binnen het projectgebied.
Om (1) een correcte evaluatie uit te voeren van de potentiële aanwezigheid van menselijke activiteiten, (2)
de bewaringstoestand van sporen en structuren te bepalen en (3) een concrete inschatting te maken van het
karakter van die sporen is het belangrijk om na te gaan wat de meest zinvolle onderzoeksstrategie(ën) is/zijn
en te bepalen hoe het traject van het archeologisch vervolgonderzoek optimaal geprogrammeerd wordt.
Vervolgens kan een gefundeerd advies geformuleerd worden inzake de mogelijke kennisvermeerdering die
de eventueel aanwezige sporen en structuren kunnen opleveren voor de lokale en regionale geschiedenis.
De kans op het aantreffen van neolithische nederzettingssporen is reëel binnen het plangebied ter hoogte
van de Sint-Jansbergsesteenweg te Heverlee, deelgemeente van Leuven:
•
•
•
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Het landschappelijk booronderzoek treedt op als een eerste waardemeter bij het bepalen van mogelijke
aanwezigheid van steentijd artefactensites. De kans hiertoe is echter uiterst minimaal aangezien het
projectgebied een AC-bodemprofiel bezit waar de B-horizont volledig afwezig is. Ook geeft het dunne
leempakket aan dat de kans op paleolithische aanwezigheid zeer gering is. Bovendien hebben de boorstalen
geen silexafslagen opgeleverd. De eventuele aanwezigheid van silexmateriaal zou trouwens eerder te
verklaren zijn door een contaminatie ten gevolge van het 17de eeuwse Franse legerkamp aangezien in die
tijd de musketgeweren werden voorzien van een vuursteen voor de ontsteking van het kruit bij het afvuren
van een kogel. Verder is het ook gebruikelijk om silex aan te treffen in nederzettingen van de middenneolithische Michelsbergcultuur tot ver in de metaaltijden.
•
•
•

De kans op protohistorische of Romeinse structuren en vondsten is reëel aangezien eerdere waarnemingen in de
nabije omgeving structuren of vondsten hebben opgeleverd uit onder andere de Romeinse tijd.
De kans op middeleeuwse structuren en vondsten is zeer laag maar aanwezig aangezien een aantal aanwijzingen
refereren naar menselijke activiteiten in de late middeleeuwen.
De kans op vroegmoderne structuren en vondsten is eerder laag, maar de potentiële aanwezigheid op militaire
kampementen uit 1635 en 1747 maakt dat de kans reëel is voor 17de en 18de eeuwse structuren en objecten
van militaire aanwezigheid gerelateerd aan het Franse leger.

Op basis van het bureauonderzoek kan geen vrijgave geformuleerd worden voor het plangebied aan de
Sint-Jansbergsesteenweg.
Een verdergezet vooronderzoek is hier wenselijk om het projectgebied te evalueren op aanwezigheid van
archeologische sporen en structuren.
Een verdergezet vooronderzoek is hier nuttig om na te gaan wat de betekenis en waarde van die
archeologische sporen en structuren is naar kennisvermeerdering van de historische ontwikkeling op lokaal
en regionaal niveau.
Een verdergezet archeologisch vooronderzoek is hier noodzakelijk omdat de kans op sporen van
menselijke aanwezigheid binnen het plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg zeer reëel is. Met andere
woorden, het is noodzakelijk om bijkomende gegevens te verzamelen van het plangebied via een
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zodat het archeologisch potentieel beter
kan geconcretiseerd worden.
Om praktische redenen wordt hier geopteerd voor een archeologienota binnen een uitgesteld
traject.
4.2. IMPACT
De opdrachtgever plant het projectgebied te verkavelen en vraagt hiervoor een omgevingsvergunning voor
verkaveling aan. Omdat de concrete bouwplannen pas over een of twee jaar zullen uitgewerkt zijn, kan
voorlopig niet ingeschat worden wat de impact zal zijn van de bouwactiviteiten op het bodemarchief, maar
de geringe diepte van de moederbodem maakt duidelijk dat zelfs de funderingen van de voorziene
gebouwen, de nutsleidingen en rioleringen, de parkeerplaatsen en opritten al een verstoring van de
moederbodem met zich zullen meebrengen. Wel is het zo dat de noordwestelijke zone van het
projectgebied ter hoogte van de huisnummers 87 en 89 grotendeels verstoord is door voorgaande
graafwerkzaamheden en dat een heel deel van de huidige inrichting ook ongemoeid blijft.
Het is duidelijk dat de archeologische bodem bedreigd is binnen het ruime plangebied waardoor het terrein
dient gescreend te worden via een verdergezet traject. Hierdoor mag worden besloten dat het niet alleen
wenselijk is, maar tevens ook nuttig om een verdergezet archeologisch onderzoekstraject op te leggen voor
het hele plangebied (zie deel 2: PvM, 4. Advies voor wenselijke maatregelen).
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5. SAMENVATTING VOOR NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Om een omgevingsvergunning voor verkaveling te bekomen voor het plangebied aan de SintJansbergsesteenweg te Heverlee, deelgemeente van Leuven dient archeologisch vooronderzoek uitgevoerd
te worden zodat een advies voor vrijgave van archeologie kan worden toegevoegd aan het dossier.
Een archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd omdat het projectgebied groter is dan 3.000 m2. Dit
eerste verkennend onderzoek heeft aangetoond dat het terrein archeologisch potentieel bezit gezien de
ligging en het bewaarde bodemprofiel. Hierdoor dient een uitgebreider archeologisch onderzoek van het
terrein noodzakelijk vooraleer te kunnen overgaan tot vrijgave van archeologie voor het terrein.
Op basis van onder andere een studie van oude kaarten, plaatsnamen en de resultaten uit eerder gevoerd
archeologisch onderzoek in de omgeving is de kans bestaande dat er zich (pre)historische structuren kunnen
bevinden op het plangebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg. Maar op dit ogenblik kan nog geen beslissende
uitspraak gemaakt worden over de eventuele aan- of afwezigheid van archeologische sites. Pas na een
archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zal het mogelijk zijn om een correcte inschatting te
kunnen maken van het archeologische potentieel van het plangebied en de eventuele noodzaak van verder
archeologisch onderzoek wanneer een vrijgave niet mogelijk is.

6. SAMENVATTING VOOR GESPECIALISEERD PUBLIEK
Conform de Code van Goede Praktijk is een bureauonderzoek uitgevoerd in functie van een
omgevingsvergunning voor verkaveling van het projectgebied aan de Sint-Jansbergsesteenweg te Heverlee,
deelgemeente van Leuven.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen gefundeerde uitspraak gedaan worden vrijgave
door het reëel potentieel aan archeologische sporen en vondsten. Omdat een vervolgtraject hierdoor niet
alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk bleek, is beslist om een bijkomend landschappelijk booronderzoek
uit te voeren. Zo kon worden nagegaan of de bodemopbouw binnen het projectgebied beschikt over een
begraven bodem en of er aanwijzingen zijn voor paleolithische en/of mesolithische steentijd artefactensites.
De boorresultaten gaven aan dat de aanwezigheid van paleolithische en/of mesolithische steentijd
artefactensites kan uitgesloten worden.
Na een verdergezet archeologisch onderzoekstraject met ingreep in de bodem zal het mogelijk zijn om een
correcte evaluatie te maken over vrijgave van het plangebied of de eventuele noodzaak voor een
vlakdekkende opgraving van het volledige plangebied of een onderdeel ervan. Dit laatste kan pas het
resultaat zijn van een duidelijke kennisvermeerdering na aftoetsing van een resem onderzoeksvragen.
De hier verworven inzichten geven alvast aan dat een verdergezet archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem noodzakelijk is om af te toetsen of het plangebied effectief archeologisch potentieel
heeft en of dit een meerwaarde kan bieden voor het historisch inzicht van de regio. De kans is reëel om
sporen en vondsten aan te treffen uit het neolithicum, de metaaltijden en de Romeinse tijd.
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