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DEEL 1 VERSLAG VAN RESULTATEN
1 INLEIDING
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de geplande
infrastructuurwerken op het onderzoeksgebied dat deel uitmaakt van het Park van Tervuren in VlaamsBrabant. Het onderzoeksgebied is gesitueerd ter hoogte van de Leuvensesteenweg 13 in Tervuren. De
totale oppervlakte bedraagt ca. 125.907 m². Op percelen 24104C0055/00B000, waar zich het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika op bevindt, en 24104C0062/00E000, waar een deel van het Park van
Tervuren zich op bevindt, wordt een nieuw rioolsysteem aangelegd. Dit systeem wordt aangesloten
op het reeds bestaande rioolsysteem dat op percelen 24104C0063/02A000, 24104C0062/00D000 en
24104C0072/00D000 in 2013 werd geïnstalleerd. In totaal wordt er op het onderzoeksgebied ongeveer
846 meter aan rioolbuizen aangelegd. De voornaamste werken zullen plaatsvinden in de onmiddellijke
omgeving van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en op het pad in zuidelijke richting naar
perceel 24104C0063/02A000.
De graafwerken voor het plaatsen van de rioolleidingen op perceel 24104C0055/00B000 en
24104C0062/00E000 worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de oppervlakte van de
percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de 3000 m2 overschrijdt en de ingreep in de bodem
groter is dan 1000 m2, moet er in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet voorafgaand
aan de bouwvergunning een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te
evalueren (art. 5.4.1 Onroerend Erfgoeddecreet).
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2 GEMOTIVEERD ADVIES
Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij
aanvraag voor het installeren van de nieuwe rioleringsinfrastructuur. Op basis van een analyse van de
landschappelijke, historische, cartografische en archeologische gegevens over het projectgebied
menen wij te kunnen besluiten dat het archeologisch potentieel laag is en dat de impact van de
geplande werkzaamheden op het archeologisch bodemarchief ook weinig is.
Dit baseren we op:
1. Uit het historische en landschappelijk onderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied voor zeer
lange tijd onbewoond is gebleven. Gezien de nabijheid van water was de nabije regio echter
wel aantrekkelijk voor bewoning sinds de Steentijd; en ook tijdens de middeleeuwen was er
een jachtslot aanwezig. De meeste archeologische sporen komen dan ook uit de
middeleeuwen en de nieuwe tijden. Op het onderzoeksgebied zelf is er vooralsnog geen
historisch materiaal gevonden.
2. Het onderzoeksgebied bevindt zich volgens de bodemkaart volledig op vergraven terrein,
waarschijnlijk dankzij de aanleg van de parktuinen. Een boring heeft uitgewezen dat de bodem
tot 6 meter onder het maaivlak verstoord kan zijn, waardoor de kans op archeologische sporen
klein is. De aanwezigheid van de oude riolering rond het museumgebouw is ook een indicatie
van een diepgaande grondverstoring.
3. De werken voorzien hoofdzakelijk in de aanleg van een smalle sleuf om de rioolbuizen te
plaatsen op een diepte van maximaal 3,60 meter (+ 50 centimeter ruimte). Op die manier is
het bij archeologisch onderzoek zeer moeilijk om een ruimtelijk inzicht te krijgen in de
aanwezige sporen. De potentiële archeologische kenniswinst is dan ook eerder klein.
Omwille van bovengenoemde argumenten en een kosten-baten afweging pleiten we daarom voor het
afzien van verder onderzoek en de vrijgave van het onderzoeksgebied. Omdat de kans op
wetenschappelijke meerwaarde aangaande het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed als zeer
gering wordt geacht, dient er geen programma van maatregelen te worden opgesteld.
Ondanks de vrijgave van het onderzoeksgebied willen we onder aandacht brengen dat er voor de
archeologische vondsten een meldingsplicht geldt.
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