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Administratieve gegevens

Projectcodes:

Bureaustudie: 2017J124
Proefsleuvenonderzoek: 2017J312
Johan Claeys (erkend archeoloog 2017/180): projectleider

Betrokken actoren:

Locatie:

Lambert coördinaten

Kadastrale gegevens:

Oppervlakte van het terrein:
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Bart Vanmontfort (erkend archeoloog 2016/100): archeoloog en
aardkundige
Perceel 148D ten zuiden van de Oudebaan in Korbeek-Lo (Leuven), ten
oosten van huisnr. 287
(bounding box coördinaten – Lambert 72)
ZW: x = 175 862,25 m / y = 172 750,21 m
NO: x = 175 943,15 m / y = 172 917,79 m
Leuven Afdeling 14 / deel Haasrode + deel Korbeek-Lo / Sectie A /
Perceelnr. 148D
Zie Error! Reference source not found.
Perceel = plangebied = ca. 5.155 m² (ca. 0.52 ha)

Aanleiding vooronderzoek

Het perceel 148D, gelegen ten zuiden van de Oudebaan tussen Leuven en Korbeek-Lo en
ten westen van de Meerdaalboslaan (Figuur 1), zal worden verkaveld in vijf bouwloten
langs de baan, alsook een achterliggend lot waar geen bebouwing komt (Figuur 4). Het
perceel heeft volgens het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) een oppervlakte van ca.
5.150 m² en bevindt zich volledig in woongebied (Figuur 3). Aangezien de
perceeloppervlakte groter is dan 3.000 m², moet bij de aanvraag voor de
omgevingsvergunning een bekrachtigde archeologienota toegevoegd worden.
Aangezien het een verkaveling betreft, wordt er uitgegaan van een maximale verstoring van
het eventueel aanwezige bodemarchief.
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Conclusies vooronderzoek

Voor de verkaveling van perceel 148D, gelegen langs de Oudebaan tussen Leuven en
Korbeek-Lo en met een oppervlakte van ca. 5.150 m², moet een archeologienota worden
opgesteld. Het terrein zal worden verkaveld in vijf bouwloten, alsook een achterliggend lot
waar geen bebouwing gepland wordt.

Het terrein loopt geleidelijk af naar het zuiden, richting de vallei van de Molenbeek.
Mogelijk was deze overgang in het verleden meer abrupt, zoals oude kaarten lijken te
suggereren. De bodem ter plaatse is op de bodemkaart gekarteerd als droge
zandleemgrond, maar tijdens het proefsleuvenonderzoek kon worden vastgesteld dat het
onderliggende zandsubstraat dagzoomt in de centrale delen van het plangebied.
Op basis van het bureauonderzoek (2017J124) kon worden vastgesteld dat de Oudebaan
mogelijk teruggaat tot de Romeinse tijd en was tot de aanleg van de parallelle
Tiensesteenweg in de 18e eeuw de belangrijkste verkeersas tussen Tienen en Leuven. Het
plangebied zelf bevindt zich ongeveer halverwege de middeleeuwse stadskern van Leuven
en de dorpskern van Korbeek-Lo. Langs de Oudebaan bevinden zich verschillende
vindplaatsen uit de middeleeuwen en uit de wijdere omgeving rond de Oudebaan en
Hoegaardestraat zijn er verschillende Romeinse villaterreinen in de CAI opgenomen.
Aangezien er geen concrete aanwijzingen waren voor mogelijke steentijdsites binnen het
plangebied en er geen grootschalige natuurlijke of menselijke verstoringen te verwachten
waren, was een proefsleuvenonderzoek (2017J312) de logische volgende stap in het
onderzoekstraject. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek kon de afwezigheid van
archeologische vindplaatsen binnen het plangebied worden vastgesteld. Er worden geen
volgende onderzoeksstappen vooropgesteld.
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Het vooronderzoek, bestaande uit een bureaustudie (2017J124) en proefsleuvenonderzoek
(2017J312), kon op afdoende wijze aantonen dat er binnen het plangebied geen
behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. De kans dat er
vindplaatsen aanwezig zijn die tijdens het veldwerk niet aangesneden of herkend zijn is
bovendien zeer gering. De centrale onderzoeksvragen van deze archeologienota konden
beantwoord worden (zie Hfdst. 4 in het Verslag van Resultaten).
Daardoor kunnen we op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek een gemotiveerde
uitspraak doen over het niet moeten nemen van verdere onderzoeksstappen (criterium 2
uit § 5.2 van de Code van Goede Praktijk). De verplichte melding van archeologische
toevalsvondsten blijft van toepassing, zoals uiteengezet in § 5.1.4 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

