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INLEIDING
ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn
dat het toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De
archeologienota wordt geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een
archeologisch vooronderzoek en een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een stedenbouwkundige aanvraag is afhankelijk van een
aantal criteria:
De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de
inventaris

Figuur 1: Criteria bij stedenbouwkundige vergunningen

1.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van
Begrafenissen Pues bvba een archeologienota opgemaakt voor de Diestsesteenweg 518A-520 in KesselLo, gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De huidige bebouwing zal gesloopt worden om
plaats te maken voor een nieuwbouw met twee verdiepingen en een ondergrondse parking. De totale
oppervlakte van het projectgebied is ca. 3000 m².
Aangezien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning na 1 juni 2016 werd ingediend, is een
archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1, 5.4.2,
5.4.8 en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd in december 2017 onder leiding van erkend
archeoloog Jan Claesen. Contactpersoon bij de opdrachtgever, Begrafenissen Pues bvba, was Maren Van
de Goor. In de onderhavige archeologienota worden de locatie van het terrein en de reeds uitgevoerde
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werken geanalyseerd. Deze informatie wordt samen met de resultaten van een archeologisch
bureauonderzoek bestudeerd.
Administratieve fiche
Naam site:
Onderzoek:
Ligging:
Kadaster:
Coördinaten:

Opdrachtgever:

Uitvoerder:
Projectcode bureauonderzoek:
Projectleiding:
Erkenningsnummer projectleiding:
Bewaarplaats archief:
Grootte projectgebied:
Uitvoeringsperiode:
Reden van de ingreep:
Wetenschappelijke vraagstelling:

Termen Thesauri:

Kessel-Lo - Diestsesteenweg
Archeologienota zonder ingreep in de bodem
Vlaams-Brabant, Leuven, deelgemeente
Kessel-Lo, Diestsesteenweg 518A-520
Leuven, afdeling 9 (Kessel-Lo afdeling 3-,
sectie D, perceelnummers 5f², 5g², 5h² & 5x²
A
X
176463.912
Y
175215.166
B
X
176524.267
Y
175232.569
C
X
176548.150
Y
175176.657
D
X
176527.599
Y
175154.626
Begrafenissen Pues bvba
Eikestraat 2
3020 Herent
ARCHEBO bvba
2017J57
Jan Claesen
OE/ERK/Archeoloog/2015/00014
ARCHEBO bvba (tijdelijk)
Ca. 3000 m²
1-8 december 2017
Slopen huidige bebouwing, plaatsen van
nieuwbouw met een ondergrondse parking
Het doel van deze archeologienota is een
archeologische evaluatie van het terrein, de
geplande werken en impact op het
bodemarchief.
Bureauonderzoek, verstoring,
stedenbouwkundig, ondergrondse parking

De onderstaande GRB-kadasterkaart en de Orthofoto tonen het projectgebied op de meest recente
stadskaarten en luchtfoto’s.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Kessel-Lo - Diestsesteenweg

KEDI/17/12/04/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2017)

KEDI/17/12/04/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2017)
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DOELSTELLINGEN

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en te
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan
de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex
situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de archeologienota is dat
er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een
archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende
gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand
onderzoek in de directe omgeving van het projectgebied wordt een inschatting gemaakt van het
archeologisch potentieel van het projectgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is
op het aantreffen van archeologische waarden binnen het projectgebied, zal de bodem onderzocht
worden op gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en nadien
bij de aanvraag voor de bouwvergunning gevoegd te worden.

1.4

RANDVOORWAARDEN

Het betreft een uitgesteld onderzoek aangezien de bestaande bebouwing in eerste instantie gesloopt
moet worden vooraleer archeologisch onderzoek mogelijk is. De nutsleidingen zijn eveneens nog
aanwezig en bevinden zich op een ongekende locatie en houdt hierdoor een veiligheidsrisico in. De
sloop (werken aan de fundamenten, onder het maaiveld) van de aanwezige woning mag enkel
uitgevoerd worden onder begeleiding van een erkend archeoloog. De aanwezige bomen dienen
eveneens eerst gekapt te worden tot aan het maaiveld. Stronken mogen pas verwijderd worden na of in
functie van het archeologisch onderzoek.

1.5

ONDERZOEKSVRAGEN

Tijdens het bureauonderzoek dienen op zijn minst onderstaande vragen beantwoord te worden:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Welke info is er nog te vinden over voormalige constructies op het terrein?
Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het projectgebied verwacht worden op
basis van een analyse van historisch kaart- en bronnenmateriaal?
In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE

Het projectgebied ligt aan de Diestsesteenweg 518A en 520 in Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven,
gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Op het terrein staan drie gebouwen, waarvan twee
woonhuizen en één schuur. De gebouwen op perceel 5x² (Diestsesteenweg 520) liggen dieper op het
perceel. Aan het openbare fiets- en voetpad vertrekt een verharde oprit naar de woning. De rest van dit
perceel bestaat uit een groene zone bestaande uit gras, hagen en bomen. Door het gras loopt een
verhard pad naar het einde van het projectgebied. Op perceel 5f² staat een woonhuis met twee
verdiepingen en een verharde oprit. Achter het huis ligt de tuin (5g² en 5h²) met een gazon, een
moestuin en een vijver. Het achterste deel van het onderzoeksgebied wordt volgens het gewestplan
gekarteerd als agrarisch gebied.

Figuur 4: Vooraanzicht van de woning aan de Diestsesteenweg 518A (Google Street View, mei 2009)

Figuur 5: Vooraanzicht van de woning aan de Diestsesteenweg 520 (Google Street View, mei 2009)
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KEDI/17/12/04/3 - Digitale aanmaak
Figuur 6: Situering van het projectgebied op Orthofoto (Geopunt, 2017)

KEDI/17/12/04/4 - Digitale aanmaak
Figuur 7: Situering van het projectgebied op het Gewestplan (Geopunt, 2017)
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TOEKOMSTIGE SITUATIE

Op het projectgebied aan de Diestsesteenweg 518A-520 zal de huidige bebouwing gesloopt worden om
plaats te maken voor een nieuw gebouw voor het funerarium Pues. Centraal op het projectgebied wordt
een gebouw met twee verdiepingen en een kelderverdieping ingepland (ca. 478 m²). De grond rond het
gebouw wordt verhard door middel van grijze, waterdoorlatende klinkers. Rond deze verharding ligt een
groene zone. Ten noorden van het gebouw wordt een betonnen oversteek ingepland om van de
bovengrondse parkeerplaatsen aan de ingang in het westen te geraken. Ten zuiden van het gebouw
komt ook een betonnen oversteek aan de evacuatieuitgang. Er worden bovengrondse parkeerplaatsen
voorzien, 33 in totaal, waarvan drie parkeerplaatsen worden voorzien voor mensen met een handicap.
Deze parkeerplaatsen worden eveneens in grijze, waterdoorlatende klinkers aangelegd, de andere
plaatsen worden in grasdallen aangelegd.
Op het terrein zullen enkele bomen aangeplant worden. Ten zuiden van het gebouw wordt een wadi
aangelegd, die 1,16m diep zal zijn en een capaciteit zal hebben van 61 947 liter. Deze wadi zal in
agrarisch gebied aangelegd worden. Ten zuidwesten van het gebouw wordt de inrit van de
ondergrondse parking ingepland en ten zuiden van deze inrit wordt een trap voorzien waarlangs
voetgangers de parking kunnen bereiken. Onderaan de trap staat een fietsenstalling. De ondergrondse
parking zelf zal zestien parkeerplaatsen krijgen voor personenwagens en twee parkeerplaatsen voor
lijkwagens. Naast parkeerplaatsen worden op deze kelderverdieping ook een vriescel, een aflegruimte,
een koelruimte, een kleedruimte voor mannen en één voor vrouwen, een berging en een dienstruimte
met een traphal en een dienst- en bezoekerslift voorzien.
De kelder zal ca. 4m diep zijn (funderingen incluis), op de plaats van de liftkoker zal men nog eens 1,35m
dieper (funderingen incluis) de grond ingaan. De totale oppervlakte van het projectgebied is ca. 3000 m².

Figuur 8: Overzicht van de geplande werken (Architeam bvba, 2017)
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Figuur 9: Doorsnede van de wadi (Architeam bvba, 2017)
Figuur 10: Snede van de geplande werken (Architeam bvba, 2017)

Figuur 11: Overzicht van de geplande werken voor de ondergrondse parking (Architeam bvba, 2017)

Figuur 12: Snede van de geplande werken (Architeam bvba, 2017)
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Figuur 13: Snede van de geplande werken (Architeam bvba, 2017)

KEDI/17/12/04/5 - Digitale aanmaak
Figuur 14: Situering van het projectgebied op Toekomstplan (ARCHEBO bvba, 2017)
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BUREAUONDERZOEK

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van de
archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te
kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en
daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare kaarten van het plangebied, te weten de
bodemkaart, geologische kaarten, bodemerosiekaart, bodemgebruikskaart en relevante historische
kaarten. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering
van archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm (Belge Lambert 1972) gebruikt in het programma
QGIS. In dit programma werden de genoemde kaarten als lagen toegevoegd teneinde er de huidige en
toekomstige situatie op te kunnen weergeven. Het plangebied werd bovendien op alle kaarten geplot
om de oriëntatie op de kaarten te vergemakkelijken.

3.1
3.1.1

LANDSCHAPPELIJKE & BODEMKUNDIGE SITUERING
Topografische situering

Het projectgebied ligt aan de Diestsesteenweg 518A en 520 in Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven,
gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Leuven bestaat uit vijf deelgemeenten, namelijk
Leuven zelf, Kessel-Lo, Heverlee, Wijgmaal en Wilsele. De gemeente Leuven wordt begrensd door de
gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem, Herent en Haacht. Volgens
het Digitaal Hoogtemodel ligt het projectgebied tussen ongeveer 35 en 36 meter boven de zeespiegel, in
de overgang van de vallei van de Abdijbeek naar een plateau. Op ca. 14 m van het projectgebied
stroomt de beek Vlukken en ca. 1 393 m oostwaarts van het projectgebied stroomt de Springelbeek,
beide aftakkingen van de Abdijbeek. Kadastraal ligt het projectgebied in Leuven, afdeling 9 (Kessel-Lo
afdeling 3-, sectie D, perceelnummers 5f², 5g², 5h² & 5x².
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KEDI/17/12/04/6 - Digitale aanmaak
Figuur 15: Topografische kaart met situering van het projectgebied (Geopunt, 2017)

KEDI/17/12/04/7 - Digitale aanmaak
Figuur 16: Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2017)
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Figuur 17: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in NW-ZO richting (Geopunt, 2017)

3.1.2
3.1.2.1

Geologie & landschap
Fysisch geografisch

Het projectgebied ligt aan de Diestsesteenweg 518A en 520 in Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven
en is volgens de Traditionele Landschappenkaart gekarteerd als ‘Hageland’. De gemeente Leuven
bestaat uit Hageland, Brabantse Leemstreek, Dijle-Gete-Demeras, Stedelijke gebieden en
havengebieden en Zandleem- en leemstreek.

KEDI/17/12/04/8 - Digitale aanmaak
Figuur 18: Leuven aangegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Geopunt, 2017)

3.1.2.2

Paleogeen & neogeen (Tertiair)

Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevindt het onderzoeks- en projectgebied zich
binnen de Formatie van Brussel (Br). Deze bestaat uit ondiep-mariene zanden en kalkzanden, die in de
zee die het noorden en midden van België bedekte tijdens het Eoceen afgezet zijn, in de nabijheid van
de kust.
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De formatie dagzoomt in Waals-Brabant en het noorden van Namen en Henegouwen. Ze is meestal
rond de 30 meter dik. In Vlaams-Brabant en Antwerpen is de formatie in de ondergrond te vinden. De
formatie wordt onderverdeeld in vijf leden: Archennes (grind), Bois de la Houssière (kwartszand),
Chaumont-Gistoux (glauconiethoudend kwartszand), Diegem (glauconiethoudend kwartszand) en
Neerijse (kalk- en glauconiethoudend zand). Ze bestaat uit afwisselend kalkloze zanden met mergel- en
kleilaagjes, die cross-bedding vertonen; en kalkhoudende fijnkorrelige zanden, die vaak sporen van
bioturbatie dragen.
De Formatie van Brussel heeft een ouderdom uit het Vroeg-Lutetiaan (ongeveer 46 miljoen jaar oud) en
behoort tot de Zenne Groep. Boven op de formatie ligt de eveneens tot deze groep behorende Formatie
van Lede, of als deze afwezig is jongere afzettingen uit de Formatie van Maldegem (Bartoniaan) of de
Tongeren Groep (Priaboniaan tot Rupeliaan). Onder de formatie liggen afzettingen van de Formatie van
1
Aalter of de Ieper Groep.

KEDI/17/12/04/9 - Digitale aanmaak
Figuur 19: Situering van het projectgebied op de Tertiairgeologische kaart (DOV, 2017)

3.1.2.3

Quartair

Volgens de quartairgeologische kaart (1/200.000) bevindt het projectgebied zich volledig binnen type 1.
Dit type bestaat uit eolische afzettingen van zand tot silt, daterend uit het Weichseliaan (LaatPleistoceen) tot mogelijk het Vroeg-Holoceen. In het noordelijk en centraal gedeelte van Vlaanderen
bestaan de afzettingen uit zand tot zandleem, in het zuidelijk gedeelte uit silt/leem. Naast deze eolische
afzettingen kunnen er ook hellingsafzettingen van het Quartair aanwezig zijn.

1

P. Laga en S. Louwye, “Paleogene and Neogene lithostratigraphic units (Belgium)”, onder redactie van S. Geets, Geologica Belgica
4 (1-2) (2001): 135–52.
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KEDI/17/12/04/10 - Digitale aanmaak
Figuur 20: Situering van het projectgebied op de Quartairgeologische kaart 1/200.000 (DOV, 2017)

Figuur 21: Uitleg van het type volgens de quartairgeologische kaart, schaal 1/200.000 (DOV, 2016)

Volgens de quartairgeologische kaart (1/50.000) kent het projectgebied type 5 en 6. Type 5 bestaat uit
colluvium (afgespoelde leem), type 6 bestaat uit zandleemafzettingen. De eolische zandleemafzettingen
zijn van pleistocene ouderdom. Op sommige plaatsen is dit zandleempakket relatief dik, waardoor men
2
deze het best kan vergelijken met de windwalzanden van Zammel.

2

E. Goossens, Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart - kaartblad 32, Leuven, onder redactie van F. Gullentops en N.
Vandenberghe (Vlaamse overheid, dienst Natuurlijke Rijdommen, 2007), 29.
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KEDI/17/12/04/11 - Digitale aanmaak
Figuur 22: Situering van het projectgebied op de Quartairgeologische kaart 1/50.000 (DOV, 2017)

3.1.2.4

Bodem, bodemkundig booronderzoek, erosie & bodemgebruik

Volgens de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied omschreven als OB (onder bebouwing)
en als Lcp(c). Lcp(c)-bodems zijn matig droge gronden op zandleem zonder profielontwikkeling met een
bedolven textuur B tussen 40 en 80 cm. De bouwvoor van deze gronden is donkerbruin van kleur en
gaat over in een niet-gedifferentieerd materiaal dat de kenmerken vertoont van een in water afgezet
sediment. Roestverschijnselen komen voor op 80-120 cm diepte en de kleur verandert van donkerbruin
3
naar grijs.

3

E Van Ranst en C Sys, Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1 : 20
000) (Gent: Laboratorium voor Bodemkunde, 2000), 73.
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KEDI/17/12/04/12 - Digitale aanmaak
Figuur 23: Situering van het projectgebied op de bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2017)

Op de Potentiële bodemerosiekaart is over het project- en projectgebied geen informatie beschikbaar.
Volgens de bodemgebruikskaart ligt het projectgebied binnen ‘Akkerland’, het meest noordelijke deel
van het projectgebied wordt gekarteerd als ‘Andere bebouwing’ en ‘Gewestweg’.

KEDI/17/12/04/13 - Digitale aanmaak
Figuur 24: Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart (Geopunt, 2017)
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KEDI/17/12/04/14 - Digitale aanmaak
Figuur 25: Bodemgebruik in de omgeving van het plangebied volgens de bodemgebruikskaart (Geopunt, 2017)

3.2
3.2.1

ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

Binnen het plangebied zelf zijn er geen archeologische waarden bekend. De Centrale Archeologische
Inventaris toont wel verschillende vondsten in de ruime omgeving.
Ca. 550m ten noorden van het projectgebied is lithisch materiaal uit de Steentijd gevonden (CAI-locatie
150655). Ca. 100m verder noordwaarts is een gering aantal Neolithische artefacten gevonden (CAIlocatie 150651), waaronder een kling met twee geretoucheerde boorden en een fragment van een
geslepen bijl uit grijze silex. Ten noordoosten van het projectgebied, tussen ca. 500 en 1050m, werd op
verschillende locaties Middeleeuws aardewerk gevonden (CAI-locatie 641, 642 en 643). Het gaat om zes
stuks Andennekeramiek, twee stuks niet-oxiderend gebakken aardewerk, elf stuks oxiderend rood
gebakken aardewerk, 77 stuks rood aardewerk, 174 stuks steengoed, 126 stuks wit-geel aardewerk, 54
stuks majolica en vergelijkbare ceramiek en fragmenten van kleipijpjes. Ca. 700m ten oosten van het
projectgebied is een tardenoisspits uit het Laat-Mesolithicum gevonden (CAI-locatie 281). Het betreft
een klein ensemble, waarvan het oppervlaktemateriaal wordt bewaard in de verzameling Taes.
Vervolgens werden ook ten noordwesten van het projectgebied meerdere vondsten geregistreerd. Ca.
500-550m ten noordwesten van het terrein is een fragment van een bruine, glazen armband gevonden,
daterend uit de Late IJzertijd (CAI-locatie 159994). Het gaat erg waarschijnlijk om een zeldzaam
voorkomende bruine La Tène armband. Ca. 200m verder werd een Laatmiddeleeuwse medaillonsluiting,
gemaakt uit metaal (CAI-locatie 20184) gevonden. Ca. 750m ten noordwesten van het projectgebied
werd een klein ensemble uit silex, daterend uit het Neolithicum gevonden (CAI-locatie 1622). Het
ensemble bestaat uit een klingschrabber en twee microklingen. Bij de artefacten werd een kubussteen
in harde fijnkorrelige kwartsitische zandsteen gevonden. Tenslotte zijn tussen ca. 750 en 1100m ten
noordwesten van het terrein sporen van een kloostergang gevonden, daterend uit de Volle
Middeleeuwen (CAI-locatie 3876). Een deel van de kloostergang is opgetrokken op de grondvesten van
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een pand uit de 13de eeuw. De kloostergang en het bedehuis van 1642 sloten aan bij de kerk, maar
werden later afgebroken.
In de ruime omgeving van maximum 1100 meter bevinden zich enkele archeologische waarden. Het
betreft onder meer:
CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

281

Tardenoisspits

Steentijd

3876

Kloostergang

Middeleeuwen

641

Aardewerk

Middeleeuwen

642

Aardewerk

Middeleeuwen

643

Aardewerk

Middeleeuwen

1622

Ensemble uit silex

Steentijd

150651

Artefacten uit grijze silex

Steentijd

159994

Armband

IJzertijd

20184

Medaillonsluiting

Middeleeuwen

150655

Lithisch materiaal

Steentijd

KEDI/17/12/04/15 - Digitale aanmaak
Figuur 26: Kaart met aanduiding van het projectgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2017)

3.2.2

Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE)

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank,
goed voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal. Op basis van diverse zoekcriteria kan er heel

| 22

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Kessel-Lo - Diestsesteenweg

gericht naar de verschillende erfgoedobjecten gezocht worden. Erfgoedobjecten kunnen vastgesteld
4
en/of beschermd zijn.
ID

Relict

Bescherming

Datering

960

Kasteelhoeve en kasteel de Beauffort
met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht,
intrinsiek

21/06/1979

349

Buurtspoorwegstation Kessel-Lo

Beschermd monument

13/11/1997

75

Kasteeldomein de Beauffort

Beschermd monument

10/08/2010

1852

Abdij van Vlierbeek

Beschermd monument

20/02/1939

1868

Abdij van Vlierbeek: prieeltje

Beschermd monument

4/08/1982

351

Abdij van Vlierbeek: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht,
intrinsiek

23/02/2001

1863

Abdij van Vlierbeek

Beschermd cultuurhistorisch
landschap

20/02/1939

1867

Abdij van Vlierbeek: bakstenen
omheiningsmuren

Beschermd monument

4/08/1982

135103

Linden

Landschapsatlas relict Linden

Afspanning In den Engel 1786

Bouwkundig erfgoed Afspanning In
den Engel 1786

05-10-2009

Rijhuis gedateerd 1772

Bouwkundig erfgoed Rijhuis gedateerd
1772

Gesloopt

42647
42648

KEDI/17/12/04/16 - Digitale aanmaak
Figuur 27: Kaart met situering van het projectgebied en IOE-relicten op GRB-basiskaart (AOE, 2017)

4

Agentschap
Onroerend
Erfgoed,
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.

“Inventaris

Onroerend

Erfgoed”,

geraadpleegd

17

januari

2017,
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HISTORIEK EN CARTOGRAFISCHE BRONNEN
Onderzoek historische bronnen

Toponymie
De toponiem Kessel-Lo kan vertaald worden als ‘kasteel met hertogelijke bossen’ (‘Kessel’ als ‘castellum’
en ‘Lo’ als hertogelijke bossen). In de elfde eeuw zou op de plaats die nu bekend staat als Kessel-Lo,
meer bepaald op de Kesselberg, een burcht gestaan hebben.
De geschiedenis van Kessel-Lo
Het oostelijk deel van Leuven bestond lang uit hertogelijke bossen, ook wel ‘Lo’ genoemd. In de 14de
eeuw rooiden de Brabantse hertogen de bossen in het gebied dat zich ongeveer tussen de huidige
Diestesteenweg en Tiensesteenweg bevond. Dit gebied stond toen beter bekend als de ‘kuip van
Leuven’. Inwoners van dit gebied hadden dezelfde rechten als de inwoners van de stad Leuven. Tijdens
het Ancien Regime is er nog geen sprake van Kessel-Lo. In de omgeving waren enkele
landbouwgehuchten te vinden. In de 16de eeuw zou het om circa 25 huizen gaan. Begin 19de eeuw
bestond Kessel-Lo uit de aparte delen Kessel en Lo. Kessel hoorde bij de gemeente Linden en Lo bij de
gemeente Pellenberg. In 1827 werden deze twee gebieden samengevoegd tot Kessel-Lo, maar de
gemeente bleef grotendeels agrarisch gebied. De Centrale Werkplaats langs de spoorwegen bood veel
werkgelegenheden. Dit zorgde voor een bevolkingstoename gedurende de tweede helft van de 19de
eeuw, maar het is pas met de naoorlogse heropbouw dat de verstedelijking van Kessel-Lo in een
stroomversnelling kwam. Het grootste deel van Kessel-Lo wordt verkaveld in de jaren 1960,1970 en
1980 tot heden. Kessel-Lo bleef een onafhankelijke gemeente tot 1977. In dat jaar veranderden de
gemeentegrenzen in heel België en Kessel-Lo werd een deelgemeente van de stad Leuven. In 2014 telde
5
Kessel-Lo bijna 30.000 inwoners.

3.3.2

Historische situatie aan de hand van cartografische bronnen

Een belangrijke bron van informatie wordt geleverd door het historisch kaartmateriaal. Dit om na te
gaan of er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het
perceel is gewijzigd doorheen de tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de
de
eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16 eeuw of later voorhanden zijn. Bovendien is de afwezigheid
van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is geweest. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijkere bouwwerken zoals kerken,
kloosters en kastelen weergegeven en was er weinig of geen aandacht voor de burgerlijke architectuur.
de
Pas vanaf de 19 eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kaarten. Mogelijk eerder aanwezige
middeleeuwse structuren waren misschien reeds verdwenen.
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van veldmaarschalk
Joseph de Ferraris. Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied, hoewel
soms lokale verschuivingen mogelijk zijn. Op de Ferrariskaart valt af te leiden dat het terrein rond 1777
gebruikt werd als akkerland. Ten noorden van het projectgebied loopt een (ongeplaveide) weg, Chemin
de Louvain à Diest. Het projectgebied is onbebouwd.

5

E. Cocks en G. Huybens, De Leuvense prentenatlas: zeventiende eeuwse tekeningen uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
(Leuven,
2003);
“Geschiedenis
van
Kessel-Lo”,
geraadpleegd
5
december
2017,
http://www.opvoedingstraat.be/Geschiedenis/geschiedenis_kessel-lo.html.
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KEDI/17/12/04/17 - Digitale aanmaak
Figuur 28: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2017)

De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever
wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling
was dus een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen
zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de
aangelanden. In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de
buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per
6
toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen. Op de
Atlas der Buurtwegen is het projectgebied nog steeds onbebouwd. Ten noorden loopt de Steenweg van
Loven naer Diest – Route de Louvain à Diest, ten oosten loopt een andere weg die aangeduid wordt met
Pad n° 59. Ten noorden van het projectgebied loopt een waterloop, die qua ligging overeenkomt met de
Vlukken.

6

Geopunt
Vlaanderen,
“Atlas
der
Buurtwegen”,
geraadpleegd
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20.

2

januari

2017,
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KEDI/17/12/04/18 - Digitale aanmaak
Figuur 29: Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2017)

De kaarten Vandermaelen of Vandermaelenkaarten zijn een verzameling van historische kaarten van
België, gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). De Belgische overheid zag voor zichzelf geen
taak weggelegd om de kadastergegevens in plannen om te zetten, maar hoopte dat anderen deze taak
op zich zouden nemen. In 1836 kreeg Vandermaelen toelating om de kadastergegevens te gebruiken en
in kaart te brengen. Dit resulteerde in de topografische kaart "Carte topographique de la Belgique",
gemaakt tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1 : 20.000. Deze kaarten geven een gedetailleerd
beeld van heel België en worden beschouwd als de opvolger van de Ferrariskaarten uit de periode 17717
1778. Op de Vandermaelenkaart wordt dezelfde situatie weergegeven als op de Atlas der Buurtwegen.
Ten oosten en zuidoosten van het projectgebied stonden Briqueteries of steenbakkerijen.

7

Wikipedia, “Vandermaelenkaarten”, online
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vandermaelenkaarten.

encyclopedie,

Wikipedia,

geraadpleegd

7

december

2016,
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KEDI/17/12/04/19 - Digitale aanmaak
Figuur 30: Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen (Geopunt, 2017)

Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw
uitgegeven werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten
waren een gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele
gegevens over gronden en percelen. Zij werden gedrukt in lithografie of steendruk. Nadat Philippe
Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te gebruiken en in kaart te
brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. In de tien jaar daarop maakte hij voor 1700 gemeenten
in België de leggers en kadastrale plannen. Door het overlijden van Popp werd zijn Atlas cadastral
parcellaire de la Belgique niet afgemaakt. Het projectgebied wordt op de Popp-kaart weergeven zoals in
de Atlas der Buurtwegen en de Vandermaelenkaart.
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KEDI/17/12/04/20 - Digitale aanmaak
Figuur 31: Situering van het projectgebied op de Poppkaart (Geopunt, 2017)

De topografische kaarten van 1873 en 1904 geven eveneens dezelfde situatie weer. De eerste
bebouwing is te zien op de topografische kaart van 1939. Deze moet dus tussen 1904 en 1939 gebouwd
zijn. In het noordelijk deel van het projectgebied staat een gebouw.

KEDI/17/12/04/21 - Digitale aanmaak
Figuur 32: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1873 (Cartesius, 2017)
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KEDI/17/12/04/22 - Digitale aanmaak
Figuur 33: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1904 (Cartesius, 2017)

KEDI/17/12/04/23 - Digitale aanmaak
Figuur 34: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1939 (Cartesius, 2017)

De topografische kaart van 1969 toont eveneens één gebouw op het projectgebied. Daarnaast is het
projectgebied aangeduid als groene zone met loofbomen en benoemd als Diestesveld. Diestseveld is de
benaming van de huidige begraafplaats gelegen aan de Diestsesteenweg 504. De Orthofoto van 1971
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toont ook in de noordwestelijke hoek van het projectgebied een gebouw. De rest van het terrein lijkt
braakliggend.

KEDI/17/12/04/24 - Digitale aanmaak
Figuur 35: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1969 (Cartesius, 2017)

KEDI/17/12/04/25 - Digitale aanmaak
Figuur 36: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 1971 (Geopunt, 2017)
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De topografische kaarten van 1981 en 1989 tonen dezelfde situatie als deze op de orthofoto van 1971.
Op de orthofoto van 1979-1990 is de bebouwing echter nog meer uitgebreid. Ten zuiden van de
oostelijke woning is een schuur opgetrokken. In het noorden van het projectgebied, aan de straatzijde,
staan enkele hoogstammige bomen. In het zuiden van het projectgebied lijkt de grond verhard. De
orthofoto is echter niet duidelijk genoeg om details af te lezen.

KEDI/17/12/04/26 - Digitale aanmaak
Figuur 37: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1981 (Cartesius, 2017)
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KEDI/17/12/04/27 - Digitale aanmaak
Figuur 38: Situering van het projectgebied op de Topografische kaart van 1989 (Cartesius, 2017)

KEDI/17/12/04/28 - Digitale aanmaak
Figuur 39: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 1979-1990 (Geopunt, 2017)

Op de orthofoto van 2000-2003 is te zien hoe een deel van de bomen in het noorden van het
projectgebied gekapt is. De gebouwen, twee woningen en een schuur, staan nog steeds op het terrein.
Een verharde oprit loopt van de Diestsesteenweg naar de woning in het oosten van het projectgebied.
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Het zuidelijk deel van het projectgebied wordt ingenomen door de tuinen van beide woningen. De
orthofoto’s van 2009 en 2013-2015 tonen dezelfde situatie.

KEDI/17/12/04/29 - Digitale aanmaak
Figuur 40: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2000-2003 (Geopunt, 2017)

KEDI/17/12/04/30 - Digitale aanmaak
Figuur 41: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2009 (Geopunt, 2017)
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KEDI/17/12/04/31 - Digitale aanmaak
Figuur 42: Situering van het projectgebied op de Orthofoto van 2013-2015 (Geopunt, 2017)

3.4

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING

Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kon worden achterhaald dat er binnen
het projectgebied bebouwing aanwezig was sinds de eerste helft van de 20ste eeuw tot nu. Historisch
gezien kunnen we voor het projectgebied dan ook spreken van een lage densiteit aan bebouwing.
In de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich enkele archeologische waarden. Het betreft in
hoofdzaak lithisch materiaal uit de Steentijd (CAI-locatie 150655), een gering aantal Neolithische
artefacten (CAI-locatie 150651), Middeleeuws aardewerk (CAI-locatie 641, 642 en 643), een
tardenoisspits uit het Laat-Mesolithicum (CAI-locatie 281), een fragment van een bruine, glazen
armband uit de Late IJzertijd (CAI-locatie 159994), een Laatmiddeleeuwse metalen medaillonsluiting
(CAI-locatie 20184), een klein ensemble uit silex uit het Neolithicum (CAI-locatie 1622) en sporen van
een kloostergang uit de Volle Middeleeuwen (CAI-locatie 3876).
Op basis van deze gegevens kunnen archeologische sporen aanwezig zijn binnen het plangebied. Echter
door het bouwen van de woningen en het deels verharden van het terrein kunnen deze sporen
verstoord geraakt zijn. De potentiële sporen kunnen zover teruggaan als de Steentijd.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Kessel-Lo - Diestsesteenweg

4

| 34

RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek samengevat en geanalyseerd. Deze
analyse leidt tot een advies voor een eventueel vervolgonderzoek of voor een vrijgave van het terrein.
Dit advies dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

4.1

ALGEMEEN

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van
Begrafenissen Pues bvba een archeologienota opgemaakt voor de Diestsesteenweg 518A-520 in KesselLo, gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De huidige bebouwing zal gesloopt worden om
plaats te maken voor een nieuwbouw met twee verdiepingen en een ondergrondse parking. De totale
oppervlakte van het projectgebied is ca. 3000 m².

4.2

BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit bureauonderzoek was een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij kunnen
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1. Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Historische gegevens werden door middel van bronnenonderzoek en cartografisch onderzoek
verworven. Cartografisch onderzoek heeft aangetoond dat er bebouwing aanwezig was binnen het
projectgebied vanaf de eerste helft 20ste eeuw tot nu. De eerste bebouwing werd geplaatst tussen 1904
en 1939 in het oosten van het projectgebied, tussen 1969 en 1971 werd het woonhuis aan de westelijke
perceelgrens gebouw en tussen 1989 en 1990 is de schuur achter de woning op de Diestsesteenweg 520
gebouwd.
In de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich enkele archeologische waarden. Het betreft in
hoofdzaak lithisch materiaal uit de Steentijd (CAI-locatie 150655), een gering aantal Neolithische
artefacten (CAI-locatie 150651), Middeleeuws aardewerk (CAI-locatie 641, 642 en 643), een
tardenoisspits uit het Laat-Mesolithicum (CAI-locatie 281), een fragment van een bruine, glazen
armband uit de Late IJzertijd (CAI-locatie 159994), een Laatmiddeleeuwse metalen medaillonsluiting
(CAI-locatie 20184), een klein ensemble uit silex uit het Neolithicum (CAI-locatie 1622) en sporen van
een kloostergang uit de Volle Middeleeuwen (CAI-locatie 3876).
2.

Welke info valt er te vinden over de voormalige constructies op het terrein?

Aan de hand van het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied gebouwen
stonden vanaf de eerste helft van de 20ste eeuw tot nu. Dit is te zien aan de hand van de topografische
ste
ste
ste
kaarten van de 20 eeuw en de orthofoto’s van de 20 en 21 eeuw. De topografische kaarten zijn te
onduidelijk om details in verband met de gebouwen af te lezen, maar qua locatie komen deze
gebouwen overeen met de huidige woonhuizen.
3.

Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het projectgebied verwacht worden op
basis van een analyse van het historische kaart- en bronnenmateriaal?

Op basis van de historische bronnen en kaarten kan geen uitsluitsel gemaakt worden in de te
verwachten structuren. De potentiële sporen kunnen zover teruggaan als de Steentijd.
4.

In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?

Ter hoogte van de bestaande bebouwing, is er verstoring van de bodem en het bodemarchief te
verwachten. Daarnaast kan ook ter hoogte van de tuinen verstoring verwacht worden, aangezien de
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bodem hier verhard is geweest. Verdere grote verstoringen van het bodemarchief zullen verwacht
worden met de gedeeltelijke onderkeldering van het perceel.

4.3

SAMENVATTING / ASSESSMENT BUREAUONDERZOEK

In deze samenvatting wordt een kort overzicht gegeven van de werkwijze van het bureauonderzoek en
de belangrijkste conclusies. Bovendien wordt een afweging gemaakt van de noodzaak voor verder
vooronderzoek voor de locatie.

4.3.1

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek

Op het terrein zal door de opdrachtgever, Begrafenissen Pues bvba, de bestaande woningen gesloopt
worden om plaats te maken voor een nieuw gebouw voor het funerarium Pues. Centraal op het
projectgebied wordt een gebouw met twee verdiepingen en een kelderverdieping ingepland (ca. 478
m²). De grond rond het gebouw wordt verhard door middel van grijze, waterdoorlatende klinkers. Rond
deze verharding ligt een groene zone. Ten noorden en ten zuiden van het gebouw wordt een betonnen
oversteek ingepland. Er worden 33 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. Deze worden in grasdallen
of in grijze waterdoorlatende klinkers aangelegd. Op het terrein zullen enkele bomen aangeplant
worden en ten zuiden van het gebouw wordt een wadi (1,16m diep) aangelegd. Ten zuidwesten van het
gebouw wordt de inrit van de ondergrondse parking ingepland en ten zuiden van deze inrit wordt een
trap voorzien waarlangs voetgangers de parking kunnen bereiken. De ondergrondse parking zelf zal
zestien parkeerplaatsen krijgen voor personenwagens en twee parkeerplaatsen voor lijkwagens. Naast
parkeerplaatsen worden op deze kelderverdieping ook dienstruimtes voor het personeel van het
funerarium ingepland en een gemeenschappelijk hal met trappen en een lift voor het personeel en voor
bezoekers. De kelder zal ca. 4m diep zijn (funderingen incluis), op de plaats van de liftkoker zal men nog
eens 1,35m dieper (funderingen incluis) de grond ingaan. De totale oppervlakte van het projectgebied is
ca. 3000 m².
In de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich enkele archeologische waarden. Het betreft in
hoofdzaak lithisch materiaal uit de Steentijd (CAI-locatie 150655), een gering aantal Neolithische
artefacten (CAI-locatie 150651), Middeleeuws aardewerk (CAI-locatie 641, 642 en 643), een
tardenoisspits uit het Laat-Mesolithicum (CAI-locatie 281), een fragment van een bruine, glazen
armband uit de Late IJzertijd (CAI-locatie 159994), een Laatmiddeleeuwse metalen medaillonsluiting
(CAI-locatie 20184), een klein ensemble uit silex uit het Neolithicum (CAI-locatie 1622) en sporen van
een kloostergang uit de Volle Middeleeuwen (CAI-locatie 3876).
Aan de hand van het kaartmateriaal konden we achterhalen dat er binnen het projectgebied gebouwen
stonden vanaf de eerste helft van de 20ste eeuw tot nu. Dit is te zien aan de hand van de topografische
ste
ste
ste
kaarten van de 20 eeuw en de orthofoto’s van de 20 en 21 eeuw. De topografische kaarten zijn te
onduidelijk om details in verband met de gebouwen af te lezen, maar qua locatie komen deze
gebouwen overeen met de huidige woonhuizen.
Op de bodemkaart wordt het projectgebied gekarteerd als bebouwde zone en als Lcp(c), matig droge
gronden op zandleem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur B tussen 40 en 80 cm.

4.3.2

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek

Binnen het plangebied zal door ‘Begrafenissen Pues bvba’ de huidige woningen gesloopt worden om
plaats te maken voor een nieuw gebouw voor het funerarium Pues. Het nieuw gebouw zal twee
verdiepingen krijgen en een kelderverdieping. Rond het gebouw wordt de grond verhard en worden 33
parkeerplaatsen voorzien. Ten zuiden van het gebouw wordt een wadi ingepland. De kelderverdieping
zal zestien parkeerplaatsen krijgen voor personenwagens en twee parkeerplaatsen voor lijkwagens.
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Naast parkeerplaatsen worden ook dienstruimtes voor het personeel van het funerarium ingepland en
een gemeenschappelijk hal met trappen en een lift voor personeel en bezoekers.
In het projectgebied zijn geen archeologische waarden gekend. Wel zijn lithisch materiaal uit de
Steentijd, een tardenoisspits uit het Laat-Mesolithicum, een gering aantal Neolithische artefacten en
een klein ensemble uit silex uit het Neolithicum, een fragment van een bruine, glazen armband uit de
Late IJzertijd, Middeleeuws aardewerk, sporen van een kloostergang uit de Volle Middeleeuwen en een
Laatmiddeleeuwse metalen medaillonsluiting.
Gedurende zeker de 20ste eeuw is de bodem verstoord geweest door het plaatsen van de huidige
bebouwing. Het is moeilijk om in te schatten hoe groot deze verstoring is geweest.

KEDI/17/12/04/32 - Digitale aanmaak
Figuur 43: Syntheseplan met aanduiding van de historische bebouwing en de geplande werken (ARCHEBO bvba, 2017)

4.4

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de geplande werken het archeologisch bodemarchief zullen
verstoren. Dit wordt kort besproken in het ‘Programma van maatregelen’.
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