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1 Administratieve gegevens
Algemeen
Naam site

Leuven, Wijgmaalsesteenweg 36

Ligging

Wijgmaalsesteenweg 36, deelgemeente Wilsele, gemeente Leuven,
provincie Vlaams-Brabant

Kadaster

Leuven, afdeling 6 (Wilsele), sectie C, perceelnummer 75N

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2021-0400

Reeds uitgevoerd vooronderzoek

Bureauonderzoek (ID 13984)
Landschappelijk bodemonderzoek (2021B411)
Proefsleuvenonderzoek (2021D246)

Bewaarplaats archief

KBR

Actoren
Auteur

Mathias Hermans, Sander Op de Beeck en Piotr Pawełczak

Betrokken actoren

Margot Vander Cruyssen (archeoloog)
Mathias Hermans (archeoloog)
Piotr Pawełczak (aardkundige)
Sander Op de Beeck (Aardkundige)
O. Van Remoorter, E. Van Laere (in opleiding) (specialist
(post)middeleeuws aardewerk)

Betrokken derden

/

Oppervlakte plangebied

Ca. 5.432 m²

Kartering gewestplan

Ambachtelijke bedrijven en kmo’s
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Plangebied
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2 Gemotiveerd advies
2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid
van een archeologische site. Enkele lineaire greppels op het terrein lijken aangebracht te zijn om het
terrein te ontwateren. Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek het terrein nog steeds onderhevig te
zijn aan het hoge waterstand. De aanwezigheid van organische en venige pakketten onder colluviale
afzettingen doet uitschijnen dat het terrein lange tijd zeer nat heeft gestaan. De enige kuil aangetroffen
op het terrein lijkt van een recente oorsprong, mede omdat deze zich direct onder de bouwvoor
aftekende. Verder lijkt het terrein archeologisch leeg.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen
Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. De vondsten betroffen zaken uit de
bouwvoor of uit het colluvium, beide van een recente ouderdom. Dierlijk botmateriaal werd
aangetroffen in een recente kuil. Het terrein zelf was nog steeds sterk onderhevig aan een hoge
grondwatertafel. De ondergrond was sterk waterverzadigd. Op 1,5 m onder maaiveld bevond zich een
sterk organisch tot venig pakket.
Alle resultaten in acht genomen is de archeologische verwachting op het terrein zeer klein. Het terrein
is vermoedelijk lange tijd te nat geweest om aantrekkelijk te zijn voor de aanwezigheid van de mens in
het verleden. De ligging van het terrein binnen de Dijle-vallei bevestigt de oorsprong van de natte
ondergrond.

2.3 Impactbepaling
Volgens de plannen opgenomen binnen de archeologienota kent de geplande verstoring een geringe
diepte. Omwille van de aanwezigheid van veen in de ondergrond dient een algemene
grondverbetering te gebeuren in functie van de stabiliteit. Dit gebeurt doormiddel van grindkernen,
die in cilinders van ca. 50 cm diameter, de grond ingeboord zullen worden. Deze worden uitgevoerd in
een grid van 3x3 m. Deze bodemverbetering heeft weldegelijk een omvangrijke impact op de
ondergrond, toch wordt verwacht dat deze ingrepen geen waardevol archeologisch erfgoed zullen
aantasten vanwege de afwezigheid van enig relevante archeologische vindplaats.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

Binnen het plangebied werden geen waardevolle archeologische vindplaatsen aangetroffen. Gezien
de bodemkundige en landschappelijke omstandigheden worden ook geen vindplaatsen meer
verwacht. De geplande bodemingrepen zullen geen archeologische waarden verstoren. Het potentieel
op kennisvermeerdering is dan ook onbestaand.
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2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek
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2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek
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AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3
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Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek1 is er voldoende informatie over
de afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald worden.
Verder vooronderzoek is niet aangewezen en het terrein wordt vrijgegeven.
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