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1. Inleiding
In het kader van de geplande ontwikkeling van het projectgebied aan de Frederik
Lintstraat te Leuven werd een archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en een
proefsleuvenonderzoek) uitgevoerd. Uit de resultaten van het vooronderzoek kan met
zekerheid gesteld worden dat er geen archeologische site aanwezig is op het terrein. Het
terrein was reeds voor grote oppervlakten verstoord door bouw-, afbraak- en
nivelleringswerken in recente jaren. Er werden sporen aangetroffen die verband hielden
met de bebouwing van begin 20ste eeuw en de afbraak hiervan en sporen die
geïnterpreeerd worden als kuilen voor beplanting. Deze laatste kunnen op basis van
vondstmateriaal tussen de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden gedateerd. Deze
sporen behoren niet tot een structuur en werden voldoende onderzocht en
geregistreerd. Derhalve dienen geen verdere maatregelen getroffen worden. Het
volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden
vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
In totaal werden op het plangebied 9 noordwest-zuidoost georiënteerde sleuven
aangelegd, teneinde de bewaringsgraad en waarde van eventueel aanwezige
archeologische resten te kunnen inschatten. Het terrein was reeds voor grote
oppervlakten verstoord door bouw-, afbraak- en nivelleringswerken in recente jaren. Er
konden echter nog verspreid over het terrein intacte bodemprofielen geregistreerd
worden. Hierbij werd geen begraven bodem of podzol aangetroffen. Er werden sporen
aangetroffen die verband hielden met de bebouwing van begin 20 ste eeuw en de afbraak
hiervan en sporen die geïnterpreeerd worden als kuilen voor beplanting. Deze laatste
kunnen op basis van vondstmateriaal tussen de late middeleeuwen en nieuwe tijd
worden gedateerd. Deze sporen werden voldoende onderzocht en geregistreerd.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site
Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van de resultaten) bleek dat er zich op het
terrein geen archeologische site bevond.
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2.3. Waardering van de archeologische site
De prospectie met ingreep in de bodem toonde aan dat het terrein reeds grotendeels is
verstoord door bouw-, afbraak- en nivelleringswerken in recente tijden. Verspreid over
het terrein konden wel intacte bodemprofielen geregistreerd worden. Er werden sporen
aangetroffen die verband hielden met de bebouwing van begin 20 ste eeuw en de afbraak
hiervan en sporen die geïnterpreeerd worden als kuilen voor beplanting. Deze laatste
kunnen op basis van vondstmateriaal tussen de late middeleeuwen en nieuwe tijd
worden gedateerd. Deze sporen werden voldoende onderzocht en geregistreerd.
Bijgevolg wordt er geen vervolgonderzoek geadviseerd.

2.4. Impactbepaling
De geplande werken zullen de gronden danig verstoren tot op grote diepte. Aangezien er
echter geen archeologische site aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch
erfgoed en kunnen deze werken van start gaan.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dienen geen verdere
maatregelen genomen te worden.

