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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E - 6e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in november 2017 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Maria-Theresiastraat in Leuven (afb. 1 en 2). De archeologienota
bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de bouw van een nieuwbouwproject.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)
Projectcode
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Bureauonderzoek
Bouw nieuwbouw
Maria-Theresiastraat 57-63
Leuven
Leuven
Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven, Afdeling 2, Sectie B, Perceelnummers:
296D26, 296F39 en 296L34
530 cm –mv
571m2 / 0,05ha
174.112 / 174.271
174.131 / 174.287
174.150 / 174.303
2017K224
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VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

4191193 (bureauonderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
T. Van Mierlo (bureauonderzoek, veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
22 november 2017
30 november 2017
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Late Middeleeuwen, prehistorie, Romeinse tijd, stad, wegen,
omwalling, bureauonderzoek.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

In het onderzoeksgebied zijn de volgende verstoorde zones vastgesteld:

Afb. 3.

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Er kunnen drie zones vastgesteld worden. De zone gelegen aan de Maria-Theresiastraat
Maria
is minimaal tot
100cm –mv
mv verstoord door de bouw van de woningen. Achteraan op de percelen kan gesteld worden dat
het westelijk gedeelte een maximale verstoring van 100m –mv
mv heeft veroorzaakt door de aanwezigheid van
een gebouw in dienst als kerk. Het meest
st noordelijke bijgebouw zal een minimale verstoring van 50cm –mv
veroorzaakt hebben en in gebruik als berging. De precieze diepteverstoringen zijn niet geweten omdat er
geen bouwplannen ter beschikking zijn.
1.1.2

Archeologische voorkennis

Er is nog geen archeologische
ologische voorkennis beschikbaar voor het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Momenteel is het plangebied voor het grootste gedeelte bebouwd. Er zijn drie rijwoningen,, de twee linkse
woningen vormen één rijwoning, gelegen binnen het plangebied. Elk van deze rijwoningen heeft een kelder
in het achterste gedeelte en allen hebben ze achteraan de rijwoning een veranda toegevoegd. Achteraan de
woningen is een tuinzone voorzien. Deze is dichtbegroeid. De verschillende percelen worden afgesloten van
elkaar door een stenen/betonnen omheining.

Afb. 4.

8

Huidige situatie van het plangebied.
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Afb. 5.

Foto genomen aan straatzijde van het plangebied.
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Afb. 6.

Foto genomen van achterzijde gebouwen.

Afb. 7.

Foto genomen van bijgebouwen op achterzijde percelen.

De achterste zone van het hoofdgebouw is onderkelderd. De kelder heeft een diepte van 2,20m –mv.
mv. De
diepteverstoring van de funderingen van de bijgebouwen is niet gekend. Het gebouw
ebouw van de rechtse woning
deed dienst als berging. Mogelijk heeft dit gebouw een
e maximale verstoring van 50cm –mv
mv veroorzaakt.
veroorzaakt Het
gebouw van de meest linkse woning deed dienst als kerk. Deze kerk was een evangelische kerk. Mogelijk
heeft deze een diepteverstoring van maximaal 100 cm –mv veroorzaakt.
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Het regenwater wordt opgevangen in regentonnen. Hierdoor zijn er geen regenwaterputten momenteel
aanwezig.

Afb. 8.
1.1.4

De aanduiding van de huidige kelders binnen het plangebied.
Beschrijving van de geplande werken

Binnen het plangebied wordt een appartementscomplex met ondergrondse garage gerealiseerd. Voor de
realisatie van dit nieuwbouwproject zal de huidige bebouwing (zoals hierboven beschreven) gesloopt
worden. Zowel de funderingen als de kelders zullen verwijderd worden.
Nieuwbouw
Er zullen zeven woningen gerealiseerd worden. Deze woningen bestaan uit drie grondgebonden woningen
(duplex), één éénkamer-appartement en drie duplexen.
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Afb. 9.

12

Overzicht van de gelijkvloers.
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Afb. 10.

De nieuwe voorgevel

Ondergrondse garage
Het gehele plangebied (571m²) zal bestaan uit de ondergrondse garage (oppervlakte van de zone voor
parkeergelegenheid: 491,81m²).
491,81m²) De ondergrondse garage zal een diepteverstoring van 3,30m –mv
veroorzaken. De autolift zal eveneens een diepere verstoring van 3,85m –mv
mv veroorzaken over een
oppervlakte van 24,28m². Eveneens zal er een liftschacht (4,62m²) voorzien worden. Deze zal een
diepteverstoring van 4,60m
4,6
–mv
mv veroorzaken. Ook zal de tuinmuur ondergoten worden waardoor deze ook
tot een diepte van 3,30m –mv zal reiken.

Afb. 11.

Doorsnede van de nieuwbouw.
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Afb. 12.

Doorsnede 2 van de nieuwbouw.

Afb. 13.

Doorsnede 3 van de nieuwbouw.

Naast een lift zal er ook een traphal voorzien worden. Ook zal er een autoauto en fietslift gerealiseerd worden.
Verder bevat de ondergrondse garage nogg 14 parkeerplaatsen – waarvan één mindervalide parkeerplaats - ,
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fietsenstallingen, twee tellerlokalen, zeven bergingen van gemiddeld 5m² en een afvalafval en sorteerruimte
(Afb. 14).

Afb. 14.

Een gegeorefereerd kelderplan met aanduiding van de regenwaterput (groen).

Afb. 15.

Detail van de geplande kelder

Riolering en bijhorende putten
Enkel de regenwaterput zal op dieper dan de garage gelegen zijn. Deze zal namelijk een diepteverstoring
van 5,30m –mv
mv veroorzaken. De regenwaterput
regenwaterput zal een oppervlakte van 11m² bevatten. Er zal geen
sceptische put aanwezig zijn.
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De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
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De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in vastgestelde archeologische zone,
binnen een woongebied/recreatiegebied en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is,
geldt een verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk
2
2
aan 100 m , waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 300 m .
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 571m beslaan
2
(binnen een totaal perceelsoppervlak van 571 m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen worden
2
overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:

2
3

https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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Aardkundige gegevens:
•
Tertiaire kaart
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Geomorfologische kaart
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Bodemgebruikskaart
•
Bodembedekkingskaart
•
Erosiekaart
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Topografische kaart
•
Luchtfoto’s 1971-2015
Externe partijen:
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
•
Huidige gebruikers
1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Bron
Tertiaire kaart

4

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 17)5

4
5

18

Gullentops et al. 2001.
Goossens, E. 2007.

Informatie
Formatie van Brussel (minimaal meer dan 2m,
waarschijnlijk meer dan 10m –Mv)
Profieltype 1:
Eolische afzettingen (zand tot silt) van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk VroegHoloceen; silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van
Vlaanderen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het

Maria-Theresiastraat, Een archeologienota

Bron
Geomorfologie6
Bodemkaart 1:50.000 7
Reeds verrichte boringen8

Informatie
Quartair (HQ)
De vlakte Laag-België – Brabant Massief
OB Bebouwde zones
kb32d89e-B143
0,00 – 2,00: Q - Quartaire afzetting
2,00 – 26,00: Br - Formatie van Brussel
kb32d89e-B17
0,00 – 14,00: Q - Quartaire afzetting
14,00 – 20,50: Br - Formatie van Brussel
20,50 – 21,80: IE - Groep van Ieper
kb32d89e-B209
0,00 – 8,00: Q - Quartaire afzetting
8,00 – 83,00: Br - Formatie van Brussel

Hoogtekaart9
Bodemerosie

10

Bodemgebruikskaart

11

Bodembedekkingskaart

12

kb32d89e-B10
0,00 – 11,40: Q - Quartaire afzetting
11,40 – 31,80: Br - Formatie van Brussel
31,80 – 63,50: IE - Groep van Ieper
63,50 – 110,60: Hn - Formatie van Hannut
110,60 – 119,80: Hs - Formatie van Heers
119,80 – 119,90: MKR – Krijt
36 tot 37,6mTAW
Medium erosiegevoelig
Andere bebouwing
Gebouwen

In het plangebied worden in de ondergrond de tertiaire afzettingen van de Formatie van Brussel
teruggevonden. Deze zanden behoren tot de Midden-Eocene Zenne Groep. Deze afzetting is heterogeen en
bestaat uit een afwisseling van kalkrijke en kalkarme zandpakketten. Het zand is fijn en heeft een bleekgrijze
kleur. In deze zanden kunnen verschillende eenheden onderscheiden worden. Dit onderscheid wordt
gemaakt op basis van korrelgrootte, kalkgehalte, glauconietgehalte en structuren. De zanden hebben verder
nog een sterk golvende basis.

6

Goossens, E. 2007.
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
http://www.geopunt.be/kaart.
10
http://www.geopunt.be/kaart.
11
http://www.geopunt.be/kaart.
12
http://www.geopunt.be/kaart.
7
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Afb. 16.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.

Op de tertiaire afzettingen zijn eolische zandleemafzettingen afgezet. Deze kunnen gedateerd worden in het
Pleistoceen, meer bepaald de Weichsel-IJstijd (Brabantiaan). Tijdens deze ijstijd werd door de winden van
het noorden, noordwesten sneeuw, loess en zand mee opgewaaid en afgezet in het gebied. Op deze manier
werd er een zandleemmantel afgezet in het plangebied. Tijdens het Brabantiaan, een koude en droge
periode, bleef het zandleem liggen.
Tijdens het Holoceen, dat gekenmerkt wordt door een vochtig, gematigd klimaat, had het klimaat een
andere invloed op het landschap. Hierdoor ontstond er erosie. Deze worden versterkt door ontbossingen en
andere menselijke activiteiten. Op deze manier ontstonden er kleine depressie die later opgevuld werden
door colluvium.
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Afb. 17.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Het plangebied wordt op de bodemkaart gekarteerd als een bebouwde zone. De lithologische
beschrijvingen van de in de omgeving gezette boringen spreken van bruine leem en bruin zand, maar ze
liggen allen dusdanig ver van het plangebied dat op basis daarvan niet kan worden bepaald of de bodem in
het plangebied uit zand of leem bestaat. Dit betekent dat op deze plaats de bodemtypologie niet bepaald
kon worden. In de omgeving van de stad is bodemtype Lcc0 gekarteerd. Dit wijst erop dat er een grote kans
is dat er eveneens een zandleembodem teruggevonden kan worden binnen het plangebied. Meer
duidelijkheid in verband met het bodemtype is nog niet mogelijk.
Op basis van geologische boringen kan gesteld worden dat de Quartaire afzettingen een dikte van minimaal
2,00m hebben waaronder de formatie van Brussel teruggevonden kan worden.
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Afb. 18.

Het plangebied op de bodemkaart.

Het DTM toont dat het huidige maaiveld in het plangebied een redelijk vlak verloop kent en rond de 26 m
TAW ligt. Opvallend is de steilrand in het noordwesten, die er op duidt dat de bodem tot op ongeveer een
meter onder het oorspronkelijke maaiveld afgegraven is voor het bouwrijp maken van het plangebied. Deze
hypothese wordt eveneens bevestigd door het steile karakter van het hoogteprofiel.
Over het algemeen kent het plangebied een vlak karakter. Enkel in het noordelijke gedeelte is een kleine
verhoging merkbaar. Dit is te wijten aan een ophoging voor het noordoostelijke gebouw.
Het plangebied is over het algemeen gelegen op de helling van het zuidwestelijk hoger gelegen gebied naar
het noordelijk lager gelegen gebied.

22

Maria-Theresiastraat, Een archeologienota

Afb. 19.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 20.
1.2.2

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 21):
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Circa
570m

Late
Middeleeuwen

1999
17de eeuw
18de eeuw
3425

20083

Terrein werd opgehoogd (12-13de eeuw) voor bouwrijp te maken, geen
bewoningssporen - nogmaals opgehoogd in 14de-15de eeuw vondsten:
Pottenbakkerij
Openbare gebouwen
Kazerne – afgebroken voor bouw stedelijk zwembad

Circa
450m

Late
Middeleeuwen

IJzerzandsteen, bakstenen, blauwe hardsteen – restanten van de tweede
ringmuur (1356-1872)
Natuursteen van de Diestsepoort

Ccirca
380m

19de eeuw

Afvalput van een potten- en patakonbakker – aardewerk geheel of gedeeltelijk
bedekt met een doorschijnende loodglazuur (bruin, groen of geel)

Circa
660m

Volle
Middeleeuwen

Enkele graven onder de Romaanse grondvesten
Sint-Pieterskerk
Rond de Romaanse Sint-Pieterskerk lag een noordelijk en zuidelijk kerkhof
omsloten door een kerkhofmuur.
Herbruikt Romeins Materiaal van de eerste Romaanse kerk
Muntschat

150200
Romeinse Tijd
Late
Middeleeuwen
150220

Omschrijving

Datering

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afstand t.o.v.
plangebied

CAI nummer

Afb. 21.

Circa

16de eeuw

Aardewerk
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340m
Circa
710m

Late
Middeleeuwen

Munten

Circa
580m

16de eeuw
17de eeuw
17de eeuw
18de eeuw

Opvullaag met Langerwehe-waar
Muurresten – geen stevig fundament – bijgebouw
Tweede gebouw tegen bestaande gebouw – bakstenen bevloering
Vierkante afvalkuil met afbraakmateriaal

Circa
530m

16de eeuw

College – bijgebouwen waar afgedekte put gevonden werd
Aardewerkfragmenten, dakpannen, vloertegels, steengoed, rood en wit
aardewerk

Circa
440m

Onbekend

Gebouw plattegrond (funderingsmuren en gemetste bakstenen muurfragment
in los verband
Afvalkuil: overvloedig dierlijk beendermateriaal, steengoed, geglazuurd rood
aardewerk, geel/wit aardewerk, pijpenkop, tegels en bakstenen, sterk verroeste
ijzeren voorwerpen

150565

Circa
670m

Onbepaald

Bakstenen funderingsmuur
Waterput

150670

Circa
160m

MiddenRomeinse Tijd

Munten (Sesterius Keizer Antoninus Pius)

150678

Circa
520m

Late
Middeleeuwen

Kruik in blauwgrijs aardewerk

150775

Circa
580m

16de eeuw

Kelders met tongewelf – Spaanse stenen en ijzerzandsteen

Circa
370m

Steentijd

Klingfragmenten, bijlfragmenten, afslagen, fragment polijststeen, pijlsnedes,
kernen, pijpunten, klingen
Aardwerk, geen randversiering, kwartsverschraling
Schrabber
Driehoek
Krabbers, fragmenten van gepolijste bijlen
Pingsdorf Aardewerk

150522

150540

150553

150562

Paleolithicum
Mesolithicum
Neolithicum
Volle
Middeleeuwen

150776

151483

158771
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Circa
600m

Late
Middeleeuwen

Kelderruimtes opgevuld met baksteenpuin, keramiek, glas en diepe kuilen
Kuil met houtresten, ingegraven houten ton, houten voorraadkeldertje
Waterputten

Circa
350m

Volle
Middeleeuwen
Late
Middeleeuwen

Gracht
Openbare gebouwen – kelder onderaan de gracht (Schuttersgilde)

158772

Circa
390m

16de eeuw

Bakstenen waterput behorende tot het Clarissenklooster

161701

Circa
530m

Volle
Middeleeuwen

Oudste stadswal opgetrokken uit lichtgrijze tot lichtgele bouwsteen

161702

Circa
710m

Volle
Middeleeuwen

Waltoren

162434

Circa
470m

Late
Middeleeuwen

Diestsepoort

162435

Circa
510m

Late
Middeleeuwen

Diestsepoort

162436

Circa
470m

Late
Middeleeuwen

Gracht

162522

Circa
600

16de eeuw

Religieuze medaille van Sint-Job

165086

Circa
340m

20ste eeuw

Bunker

207251

Circa

Late

Tiensepoort
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560m

Middeleeuwen

208941

Circa
440m

Volle
Middeleeuwen

Één van de 11 stadspoorten van de eerste stadsomwalling

208942

Circa
490m

Volle
Middeleeuwen

Één van de 11 stadspoorten van de eerste stadsomwalling

Circa
660m

Late
Middeleeuwen
16de eeuw
20ste eeuw

Gebouw plattegrond - kelder met tongewelf en twee parallelle muren

Volle
Middeleeuwen
Late
Middeleeuwen

Kuilen zonder structuur, aardewerk

210200

Circa
660m

212749
16de eeuw
16de eeuw
19de eeuw

Muren voorloper van hotel d’Eynatten
Muren van bijgebouwen

Kuilen zonder structuur, Maaslands wit, roodbeschilderd Rrijnlands, Maaslands
wit met radstempelversiering, grijs aardewerk met reliëfband en groeflijnen,
protosteengoed
Enkele muurrestanten
Kuilen: aardewerk, glas, dierlijk botmateriaal, majolica, munt en muntgewicht
Sleutelgatvormige bakstenen fundering
Gebouwrestanten, opvullingslagen, kelders

In het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen bekend. Deze
ste
meldingen dateren vanaf de Steentijd tot aan de 20 eeuw en vermelden voornamelijk bouwkundige
eenheden zoals de stadsomwalling en stadspoorten (CAI 3425, 161701, 161702, 162434, 162435, 162436,
207251, 208941, 208942).
Binnen de eerste stadsomwalling melden de CAI-locaties voornamelijk gebouwplattegronden, kelders alsook
waterputten daterend uit de Volle en Late Middeleeuwen. Dit komt overeen met de historiek van de stad
Leuven.
Buiten de eerste stadsomwalling en binnen de tweede stadsomwalling worden voornamelijk
toevalsvondsten teruggevonden alsook resten van een pottenbakkerij. Er werden losse vondsten
laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen (CAI-locatie 150678), bij het voormalige Clarissenklooster werden
een Romeinse munt en middeleeuws aardewerk aangetroffen (CAI-locatie 150670), in de Tiensestraat
resten van een 19de-eeuwse pottenbakker en aan de voormalige Sint-Michielskerk werden menselijke
resten aangetroffen (CAI-locatie 150766). Aan de eerste stadsomwalling werden eveneens verschillende
resten van de omwalling gevonden maar ook prehistorische vondsten. Deze werden gevonden door middel
van veldprospectie.
Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat de archeologische onderzoeken in de
buurt van het projectgebied, gelegen binnen de eerste stadsomwalling, vooral 16de-eeuwse
bewoningssporen aan het licht brachten en enkele archeologische resten daterend uit de Volle
Middeleeuwen. De archeologische resten gelegen buiten de eerste stadsomwalling zijn voornamelijk
toevalsvondsten daterend uit de Romeinse, Volle Middeleeuwen en Late Middeleeuwen. Deze laatste zijn
eveneens mogelijk aan te treffen binnen het plangebied.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Het plangebied is gelegen in de historische stadskern van Leuven. De oudste historische kern van Leuven
was gelegen aan de kruising van de Dijle met een aftakking van de Romeinse weg Tienen-Elewijt. De
Middeleeuwse stad ontwikkelde zich op het raakpunt van drie geografische gebieden: de vlakte van LaagBelgië, de heuvelruggen van het Hageland en het Brabants leemplateau en dit in samenhang met de diep
ingesneden alluviale vlakte van de waterlopen de Dijle en de Voer met de bijrivieren de Molenbeek en de
Leibeek. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het antropogene of natuurlijke karakter van de vele armen
van de Dijle. Ondanks de morfologische verscheidenheid is de stad Leuven concentrisch uitgegroeid waarbij
de lage stadsgedeelten in de alluviale vlakten liggen en de hogere op de naastliggende rivierterrassen met
steilere hellingen.
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Leuven werd voor het eerst vermeld als Luanium in de Annales Vedastini. Dit document dateert uit 884. In
884 en 886 werd in de teksten van de wereldkroniek van de abt Regino van Prüm Leuven (Loven) vermeld.
Loven staat voor lo voor bos en ven voor moeras, een moeras in het bos. De naam zou mogelijk teruggaan
op het oud-Germaans; lubanja wat ‘de geliefde’ betekent (Gysseling 1960).
Er is zeer weinig geweten over het pre-middeleeuwse Leuven. Uit de Romeinse periode zijn enkele vondsten
gekend binnen de historische stadskern. Bijvoorbeeld op de opgraving van het Barbarahof (Berkers e.a.
2007; Berkers e.a. 2008; De Maeyer e.a. 2008) en tijdens de werken aan het Erasmushuis in de
Bogaardenstraat (Verbeeck 1982) werden enkele munten ingezameld. Romeinse sporen zijn gekend van
waarnemingen in de Brusselsestraat (Cramers & Van Impe 1980; Cramers & Van Impe 1981) en van de
opgravingen in het Augustijnenklooster (Hanssens 1982).
ste

Het grafveld aan de Sint-Lambertuskapel in Heverlee registreert Vroeg-Middeleeuwse vondsten (8 eeuw).
De versterkte residentie van de Karolingische graaf, die vermeld wordt in 870, is echter nog niet gekend. In
884 hebben de Noormannen Leuven bezet en vernielden er deze oude residentie, waarna ze in de slag bij
Leuven in 891 verslagen werden door Arnulf van Karinthië.
Leuven bestond in de beginperiode uit twee kernen, rond de Sint-Pieterskerk en rond de ‘Oude Borgh’ in het
moerassig gebied rond het latere Groot-Begijnhof en de Sint-Kwintenskerk. De eerste graaf die in de
geschreven bronnen vermeld wordt, is graaf Lambert I (950-1015), die rond 1000 aan de macht kwam en die
het graafschap Leuven verder uitbreidde. Graaf Lambert verplaatst in 1014 zijn versterking van de woonkern
ten Hove, dat verder uitgroeide tot de Sint-Kwintenparochie, naar een nieuwe residentie op ’sHertogeneiland (Van Impe & Cramers 1981), dichter bij het Leuvens handelscentrum. Tijdens opgravingen
op het eiland werden bij het uitgraven van een kelder van een nieuw hotel sporen aangetroffen van een
gracht en paalsporen van woningen (Van Ransbeeck e.a. 2012).
Godfried I (1063-1139) en zijn opvolgers breidden de stadskern verder uit aan de uitbreiding en zorgden
voor verfraaiing van de stadskern. In 1080 werd, ter hoogte van de Romaanse poort, het Sanctum Hospitale
opgericht waar later het Augustinessenklooster gebouwd werd. Tevens kreeg de groeiende kern een grotere
religieuze betekenis en werd in de 11de eeuw het Sint-Pieterskapittel gesticht (1054), de romaanse SintPieterskerk gebouwd en werd aan de oostzijde van de kerk een crypte toegevoegd. Meerdere opgravingen
gebeurden in en rond de kerk en leverden gegevens op over de voorloper van de romaanse kerk, de crypte
en het grafveld dat zich rond de kerk bevond (Mertens 1986). Het handelscentrum werd verder uitgebouwd
samen met de uitbouw van de Werf en de Vismarkt waar restanten werden aangetroffen van een kaaimuur
en een houten steiger (Hanssens 1982; Verbeeck 1982). Vanaf 1165 krijgt Leuven zijn eerste stenen
ringmuur met torens.
In 1188 groeide het graafschap Leuven uit tot het hertogdom Brabant waarna door hertog Hendrik I in het
begin van de 13de eeuw de Tempeliers uitgenodigd werden om zich te vestigen op de, toen nog buiten de
stad gelegen, Keizersberg. In 1232 werd hier een nieuwe burcht gebouwd. In 1943-1944 werden restanten
blootgelegd van de burcht en in 2011 werd het toegangspad tot de burcht onderzocht (Reygel & Wesemael
2011; Reygel & Wesemael 2012; Wesemael 2011). Na een archeologische evaluatie van deze belangrijke site
werd de zone in 2014 beschermd (Sevenants e.a. 2010; Cousserier 2004).
de

de

De 12 en 13 eeuw was een periode waarin talrijke openbare gebouwen opgericht werden zoals het
Broodhuis in 1140, het Muntatelier in 1156, de Lakenhalle in 1193 (waar in 2004 een kleine archeologische
ingreep gebeurde; Lodewijckx & Wouters 2004), het Vleeshuis in 1216, de Vismarkt en het Korenhuis. In
1230 en 1232 en worden respectievelijk het Klein Begijnhof en Groot Begijnhof opgericht. Ook
zorginstellingen zoals de Tafel van de Heilige Geest en het Gasthuis Sint-Laurentius vonden hun oorsprong in
de 13de eeuw. Verder werden door de hertog kloosterorden uitgenodigd om zich in Leuven en omgeving te
vestigen. Zo vinden we binnen de stad het minderbroedersklooster (1233), het augustijnenklooster uit 1248
(waar in 1996 een kleine archeologische registratie plaatsvond; Vandekerchove 1996; Vandekerchove 1997)
en het wittevrouwenklooster (1248) terug. Tijdens deze periode werd de stad in vijf parochies ingedeeld:
Sint-Pieter, Sint-Kwinten, Sint-Jacob, Sint-Michiel en Sint-Geertrui (1252).
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In het begin van de 14de eeuw ontwikkelde de stad zich bijzonder snel, onder meer door zijn gunstige
economische ligging op de kruising van de aftakking van de grote handelsweg Keulen-Brugge met de Dijle.
Leuven, in deze periode het centrum van het Hertogdom Brabant, kende een sterke economische bloei,
vooral als gevolg van de lakenindustrie die begon in 1250, toen talrijke textielarbeiders vanuit Vlaanderen
naar Leuven trokken. Hierdoor werden talrijke handelsgebouwen opgericht. Door deze economische en
bevolkingsgroei werd de eerste stadsomwalling te klein en werd in 1356 een tweede stadsomwalling
de
gerealiseerd. Op het einde van de 14 eeuw kende Leuven een economische crisis als gevolg van de sociale
spanningen en onrust (zoals de opstand in 1378 onder leiding van Pieter Coutereel), de Brabantse
Successieoorlog (1355) en het rijker worden van Brussel en Antwerpen dat de plaatselijke productie in de
lakenindustrie en wijnhandel verminderde.
In de 15de eeuw kende Leuven een heropbloei en konden de nijverheden opnieuw uit een dal klimmen.
Naast de talrijke ambachten, die al in de 12de eeuw actief waren, zoals de leerlooiers, de
handschoenmakers, de metaalbewerkers (vanaf de 13de eeuw) en de pottenbakkers (vanaf de 14de eeuw),
kwam er een verdere ontwikkeling van ambachten met lederbewerking (Cramers & Van Impe 1981),
ververijen, brouwerijen (Vandekerchove, 1996) wijnpersen enz. Van de pottenbakkers werden recent (2009
en 2014) aanwijzingen aangetroffen in de Naamsestraat (Heilig Hart Kliniek) en de Vesaliusstraat (Kenis &
Reekmans 2014). Ook talrijke watermolens waren op dat ogenblik werkzaam in Leuven.
Tijdens deze heropbloei werden binnen de historische stadskern nog nieuwe kloosters gesticht: van de
alexianen of cellebroeders in 1404, grauwzusters in 1410, karmelieten in 1431, de priorij van SintMaartensdal in 1433, de cellezusters in 1438 en de kartuizers in 1489. Op de site van dit laatste klooster
voerde de Katholieke Universiteit Leuven in 2010 archeologisch proefsleuven onderzoek uit en werden
resten van de kloosterkerk, de kloostergang, de kapellen en het kerkhof geregistreerd (Lodewyckx &
Meirsman 2010). Als opvang voor armen, zieken en reizigers werden meerdere godshuizen opgericht: het
Godshuis van de twaalf apostelen het Godshuis van de zeven slapers en het Godshuis voor arme
de
weesmeisjes. In het midden van de 15 eeuw werden voor de beveiliging en de verdediging van Leuven de
Sint-Jorisgilde (kruisbogen) en Sint-Sebastiaangilde (handboogschutters) opgericht. Zij speelden een
belangrijke rol als stedelijke milities.
In 1425 startte men met de verbouwing van de romaanse Sint-Pieterskerk tot een grotere gotische kerk en
kort daarna werd het zuidelijk kerkhof (waar in 1992 en 1996/ 1998 kleine archeologische ingrepen
gebeurden; Lodewyckx & Van Ermen 1993; Vandekerchove 1997, 1998, 1999, 2001) opgeheven en
ontruimd (1433) om plaats te maken voor de Grote Markt. Rond deze nieuwe markt werd het stadhuis
opgericht als nieuw bestuurscentrum. Dit stadhuis werd opgericht op de plaats waar vroeger het Steen
stond, één van de oudste patriciërswoningen van de stad. Het Tafelrond, centrum van de ambachten, werd
aan de noordzijde van de Grote Markt gebouwd en met de nieuwe economische ontwikkeling achtte men
het opportuun om pleinen waarop de markten plaatsvonden te vernieuwen en her aan te leggen. Tijdens
deze periode werd eveneens de Universiteit van Leuven gesticht door hertog Jan IV van Brabant (1425)
alsook meerdere onderwijsgebouwen, pedagogieën en colleges. Deze kende verschillende uitbreidingen in
de daarop volgende eeuwen. In meerdere van deze gebouwen en tuinen werden archeologische
onderzoeken uitgevoerd: de tuin van het Savoyecollege (Vandekerchove 1996-1998), het Iers college
(Wouters 2003; Lodewyckx & Vandekerchove 2003; Lodewyckx & Wouters 2004) en het Van Dale college
(Hanssens 1982) en de Valk (Vandekerkhove 1995; Opsteyn & Vandekerchove 1996).
Op het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw kende Leuven een crisisperiode die leidde tot een
dieptepunt in de geschiedenis van de stad. Tijdens deze periode werden er toch tal van nieuwe kloosters en
godshuizen in de stad opgericht een voorbeeld hiervan is het klooster van de clarissen (1513) waarvan in
1989 een waterput werd onderzocht tijdens de graafwerken op het Ladeuzeplein (Colen & De Clerck 1989).
Vanaf het midden van 16de eeuw braken er donkere tijden aan voor Leuven. Na een korte heropleving in
het begin van de 17de eeuw bleef Leuven de rest van deze eeuw volledige onbelangrijk. Het enige wat de
stad nog overvloedig bezat, waren kloosters. In 1635 kon Leuven een beleg door Franse en Hollandse
troepen weerstaan, waarna, na de vrede van Munster in 1648, de stad door nieuwe impulsen langzaamaan
opnieuw kon groeien.
Vanaf het Oostenrijkse bewind en met de komst van de industrie bloeide Leuven weer op. Tijdens deze
periode nam het aantal inwoners, studenten en kloosterlingen toe en werden nieuwe kapellen en kerken
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zoals de Sint-Michielskerk 1667 in de Naamsestraat, gebouwd. In 1750 verplaatste de handelsactiviteit zich
van de Vismarkt naar de Vaartkom waar de nieuwe vaart dienst deed als economische handelsader van de
stad. Als gevolg werd er een nieuwe industriële ontwikkeling gevormd rond deze vaartkom en werden er
opslagplaatsen opgetrokken, zoals het Entrepot. Door deze ontwikkelingen komt er steeds meer
bedrijvigheid in de stad en worden vooral rond de waterwegen, molens, brouwerijen en andere nijverheden
opgericht. De gilden en ambachten floreerden weer en vooral de brouwers kenden een enorme bloei. Zij
richtten het Brouwershuis op aan de Grote Markt, dat in 1870 werd afgebroken bij de aanleg van de nieuwe
Statiestraat (huidige Bongenotenlaan). Nieuwe steenwegen, waarvoor delen van de stadsomwalling en
vooral de poorten worden afgebroken, maakten de stad toegankelijker. Ook de universiteit groeide in deze
periode en nieuwe wetenschapsfaculteiten (geneeskunde en exacte wetenschappen) en nieuwe colleges
werden opgericht. Op het einde van de 18de eeuw werden door Jozef II vele kloosters afgeschaft en de
vrijgekomen terreinen kwamen in privaathanden terecht. Ook de kerkhoven verdwenen uit het stadsbeeld
en werden vervangen door nieuwe kerkhoven buiten de stad, zoals het kerkhof van de voormalige SintMichielskerk op het Herbert Hooverplein, waar tijdens een archeologisch onderzoek talrijke skeletresten,
waarschijnlijk afkomstig van het opgeruimde kerkhof, werden aangetroffen (Lodewijckx & Van Ermen 1993).
Tijdens de 19de eeuw groeide Leuven verder en werd de stedelijke kern volgebouwd. De buitenste
ringmuur en bijhorende poorten werden in het kader van de nieuwe stadsontwikkeling volledig afgebroken
(vanaf 1805) en nieuwe pleinen en straten gecreëerd. Ook tijdens het daaropvolgende Hollands bewind ging
de ontmanteling van de stadswallen (1812-1828) en poorten verder.
Na de onafhankelijkheid van België kwam er in Leuven een spoorweg (1837) en een eenvoudig station
(1842) later vervangen door het huidige station (1879) en zou de stad nieuwe industriële ontwikkeling
kennen langs de vaart (brouwerijen, lederbewerking, metaalverwerking, etc.). Op de resten van de
middeleeuwse watermolens kwamen nieuwe industriële watermolens, brouwerijen en water-gebonden
bedrijven. Sommige van de opgeheven kloosters en colleges werden omgebouwd tot kazernes en op andere
ontmantelde kloosterterreinen komen nieuwe industriële ontwikkelingen. In 1838 werd het
stadsontwikkelingsplan 'Laenen' uitgevoerd met de aanleg van nieuwe, rechtere en bredere straten en
pleinen, waaronder de nieuwe Statiestraat en de Blijde Inkomstraat, waardoor sommige oudere stadsdelen
verdwenen en waardevolle gebouwen afgebroken werden, zoals het Brouwershuis (1870). Door de
toenemende slechte hygiëne in de stad werden de Dijle en de Voer overwelfd waardoor er nieuwe straten
ontstonden zoals de Kapucijnenvoer, Craenendonck, Vismarkt en Karel van Lotharingenstraat.
In de 20ste eeuw kende Leuven een bewogen geschiedenis. In de Eerste Wereldoorlog slaat het noodlot toe
en werd Leuven door de bezetter in brand gestoken waardoor vele waardevolle private en openbare
gebouwen verdwenen (zoals het Vleeshuis, het Driutiuscollege en het Wittevrouwenklooster) en de
universiteitsbibliotheek helemaal afbrandde. Tijdens de wederopbouw verdwenen private en historische
gebouwen om plaats te maken voor een wederopbouwprogramma en tegelijkertijd werden straten
heraangelegd.
Ruimtelijke structuur van Leuven
De morfologie van de huidige structuur van de historische stadskern van Leuven weerspiegelt goed de
ontwikkeling van de pre-stedelijke nederzetting tot een stedelijke stadskern met een eerste omwalling in de
de
de
12 en een tweede omwalling in de 14 eeuw die later werd omgevormd tot de huidige ring.
De uitbouw van de eerste stenen ringmuur met torens en poorten gebeurde in 1165. De eerste ringmuur
verliep bijna cirkelvormig rond het middelpunt van de 12de-eeuwse stad. Hij was 2750 meter lang, ongeveer
1,7 meter breed en omsloot ongeveer 60 ha. De muur telde 31 waltorens, halfrond uitgebouwd aan de
veldzijde, half vierkantig aan de stadszijde. Op de invalswegen waren 11 poorten ingeplant: de
Wolvenpoort, de Redingenpoort, de Minderbroederspoort, de Biestpoort, de Minnepoort, de
Broekstraatpoort, waarvan resten werden aangetroffen tijdens rioleringswerken in 2014 in de
Janseniusstraat (Kenis 2014), de Borchtpoort, de Steenpoort, de Heilige-Geestpoort, de Sint-Michielspoort
en de Proefstraatpoort. Het tracé en de afmetingen van de eerste ringmuur zijn dankzij zichtbare relicten en
beperkt archeologisch onderzoek zoals in het Hogeheuvelcollege (Lodewijckx e.a. 1993) deels te
reconstrueren, maar de juiste ligging, de volledige opbouw van de verdwenen poorten en de juiste periode
van bouwen en bouwhistoriek blijven nog steeds onduidelijk (Vandekerchove 2000; Coenegrachts 2010).
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Een volledige doorsnede van de gracht en wal werd vastgelegd bij de opgravingen bij de bouw van een
bankgebouw aan de hoek van de Bondgenotenlaan en de Vital Decosterstraat (Verbeeck 1982) en later in
1988 op het Mgr. Ladeuzeplein (Colen & De Clerck 1998; Derez 1988). De walgracht had een breedte tussen
15 en 18 m en een diepte van 3,5 tot 4 m, naargelang de topografische situatie.
Rond 1356 werd een tweede stadsomwalling aangelegd. Dit betekende bijna een zesvoudige uitbreiding van
de oppervlakte binnen de muren (van 60 ha tot meer dan 410 ha). De omwalling had 8 poorten: de
Naamsepoort, de Oude Brusselsepoort, de Wijngaardpoort, de Mechelsepoort, de Aarschotsepoort, de
Diestsepoort waar tijdens enkele archeologische onderzoeken restanten werden geregistreerd
(Vandekerchove 1999, 2000 en 2003), de Tiensepoort, de Parkpoort, met de Grote en Kleine Spuije en de
bijzondere torens, de Heksentoren en de Verloren Kosttoren. Van deze tweede stadsomwalling is weinig
gekend en archeologisch onderzoek kan hier nuttige informatie leveren. De wallen en grachten
domineerden het uitzicht van de stad tot midden 19de eeuw. Op sommige plaatsen zijn de restanten van de
aarden wal nog zichtbaar, zoals de ‘Luibank’ aan de Brusselsepoort en de ‘Kastanjeboulevard’ tussen Parken Naamsepoort.
De ruimtelijke structuur van de historische stadskern werd zowel door de historische omwallingen, poorten
en toegangswegen als door de waterlopen bepaald. De eerste omwalling verdween in de 18de eeuw en de
tweede omwalling was bijna volledig verdwenen in het begin van de 19de eeuw, op twee relicten na,
namelijk de ‘Grote Spuije’ en de onderbouw van de Verloren Kosttoren aan de Mechelsepoort. De vesten
werden uiteindelijk heringericht tot nieuwe boulevards. De beide ringmuren hebben een stevige stempel
gedrukt op de vormgeving van de stad die tot op heden nog zeer goed in het stratenplan en de benaming
van de straten merkbaar is.
Maria-Theresiastraat
Het plangebied is gelegen in de Maria-Theresiastraat. Deze straat vormt een rechtlijnige verbinding tussen
de Tiensestraat en de Tiensevest/Martelarenplein. Ze maakt deel uit van de straten die in het oostelijke
stadsontwikkelingsgebied tussen de Diestsestraat en de Tiensestraat werden aangelegd in een rastervorm.
Deze aanleg gebeurde volgens het goedgekeurde rooilijnenplan uit 1839, ontwikkeld door de stadsarchitect
F.H. Laenen.
De aanleg en bebouwing gebeurde in fasen. Deze fase verliepen eerder snel. Het gedeelte vanaf de
Bogaardenstraat tot voorbij de Jozef II-straat was reeds ontsloten voor de goedkeuring van de plannen en
zelfs bebouwd voor 1843. Tussen 1843 en 1850 en tussen 1851 en 1854 werd de weg verlengd tot aan de
Blijde Inkomststraat en vervolgens doorgetrokken tot de Tiensestraat. In 1861-1863 volgde de verder
voltooiing in oostelijke richting. Halverwege de Maria-Theresiastraat wordt in 1865-1869 de Hulpgevangenis
opgetrokken. Deze neemt een volledige binnenblok in van de Justus Lipsiusstraat, Arnould Nobelstraat en
Jozef II-straat.
De vroegste bebouwing is gekenmerkt als neoclassicistisch en dateert uit 1840-1850. De bebouwing bestaat
voornamelijk uit kleine vrij eenvoudige rijwoningen. Ze bevatten twee en een halve bouwlaag en twee
traveeën. Later werden er aanpassingen doorgevoerd zoals verbouwingen van de begane grond en
toevoeging van decoratie of balkons. Het grootste gedeelte van de burgerhuizen dateert uit de jaren 18601890. Deze hebben een neoclassicistische inslag. De huizen zijn voornamelijk enkelhuizen met drie
bouwlagen en twee of drie traveeën. Enkele huizen dateren eveneens uit de jaren 1910-1920 en kennen
een eclectische opstand.
Verder zijn er enkele markante accenten binnen het straatbeeld die een reeks historiserende
wederopbouwpanden vormen. Deze dateren van na de teisteringen door WO I. deze panden zijn
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opgebouwd in de wederopbouwstijl en worden gekenmerkt door eclectische gevelarchitectuur die
geïnspireerd is op regionale bouwstijlen met een integratie van eigentijdse of geïnterpreteerde
bouwelementen.
Als laatste zijn er nog een aantal omvangrijke, schaalvergrotende appartements- en kantoorgebouwen uit
13
de jaren 1960-1970.
Bouwhistorische schets
De woningen op de Maria-Theresiastraat 59 tot 63 zijn geïnventariseerd als bouwkundige erfgoed en zijn
genaamd “een reeks van drie stadswoningen”. Deze reeks van drie eenvoudige rijhuizen behoren tot de
vroegste bebouwing van de straat. De woningen worden opgetrokken in de jaren 1843-1850. De huizen
bevatten een repeterend schema met drie in de hoogte verjongende bouwlagen en elk twee traveeën onder
een zadeldak. De lijstgevels zijn bepleisterd en beschilderd en versierd met imitatiebanden. Ze bevatten
rechthoekige vensters en deuren die voorzien zijn van zandstenen rechtstanden. Huisnummer 59 heeft een
houten kroonlijst boven modillons. Deze werd inmiddels gedementeerd en in 1927 aangepast op de begane
14
grond. Huisnummer 61 bevat een neoclassicistisch stukdecor.

13
14
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Afb. 22.

Maria-Theresiastraat huisnummer 59

15

Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Deventer Kaart

1550-1565

Sinniger Kaart

1583

Ferraris kaarten16

1771-1778

Vandermaelen kaarten17

1846-1854

Op deze kaart is te zien dat het plangebied binnen de tweede stadsmuur
maar buiten de binnenste (eerste) stadsmuur. Er is weinig tot geen
bebouwing te situeren buiten de binnenste stadsmuur. Het plangebied is in
gebruik als akker-, gras- of weiland.
Op deze kaart is niets veranderd ten opzicht van de kaart van J. van
Deventer. Deze kaart toont eveneens dat het plangebied onbebouwd is.
Hieruit blijkt het plangebied nog steeds onbebouwd is maar wel in gebruik
als akkerland.
Het plangebied is bebouwd. De bebouwing situeert zich enkel op het

15
16
17

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/72852
Ferraris 1771-1778.
Vandermaelen 1846-1854.
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Bron

Jaartal

Topografische kaart18

1865

Topografische kaart19

1899-1900

Meulemans Kaart

1905-1915

Topografische kaart

1937

Topografische kaart
Ministerie van Openbare
Werken en Wegenwerken20
Luchtfoto21

1950-1970

1971

Luchtfoto22

1979-1990

Luchtfoto23

2013-2015

Historische situatie
oostelijke gedeelte van het plangebied.
De topografische kaart van 1865 toont dat het plangebied volledig bebouwd
is.
Deze kaart toont dat het oostelijke gedeelte van het plangebied bebouwd is
en het noordwestelijke gedeelte niet bebouwd is.
De Meulemans kaart toont eveneens dat het plangebied bebouwd is. De
bebouwing wordt hier niet precies op weergegeven en het gehele
plangebied is aangeduid als bebouwde zone.
De topografische kaart van 1937 toont dat het plangebied volledig bebouwd
is. Ook hier wordt de bebouwing niet gespecificeerd.
De bebouwing beslaat niet het gehele plangebied. Het centrale gedeelte
van het plangebied is een open zone.
De luchtfoto toont weinig verschil met bovenstaande topografische kaart.
Het plangebied is nog steeds voor het grootste gedeelte bebouwd.
De luchtfoto 1979-1990 toont eveneens weinig verschil met de luchtfoto
van 1971.
Op de luchtfoto van 2013-2015 is te zien dat het plangebied voor het
grootste gedeelte bebouwd is. Enkel het centrale gedeelte is in gebruik als
tuinzone. In de tuinzone kunnen drie afscheidingen teruggevonden worden
die de percelen afbakenen.

Jacob van Deventer wordt voor het eerst vermeld bij zijn inschrijving 24 april 1520 als Jacobus de Daventria
aan de Leuvense universiteit. Leuven ging Van Deventers belangstelling oorspronkelijk uit naar de
geneeskunde en de wiskunde, maar later heroriënteerde hij zich naar de landmeetkunde en de cartografie.
Dit resulteerde in 1536 in een kaart van het hertogdom Brabant, de eerste gedrukte kaart binnen de
Nederlanden. Tot 1545 volgden nog kaarten van de gewesten Holland, Gelre, Friesland en Zeeland.
Daarvoor maakte Van Deventer als een der eersten gebruik van driehoeksmeting. De titel van keizerlijk
geograaf die Van Deventer omstreeks 1540 kreeg, werd na de abdicatie van keizer Karel V in 1555 omgezet
in die van koninklijk geograaf. Het is in die functie dat Jacob van Deventer in 1558 van Filips II van Spanje
een opdracht kreeg die zou uitgroeien tot zijn levenswerk: de kartering van alle steden van de toenmalige
Nederlanden. De aanleiding voor deze opdracht was van militair-strategische aard. Van Deventer werkte
aan de monumentale opdracht tot zijn dood in 1575. In vijftien jaar maakte Van Deventer zo'n 250 à 260
stadsplattegronden over een gebied dat zich uitstrekte van Friesland en Groningen tot het huidige NoordFrankrijk, van de Noordzee tot het uiterste westen van Duitsland en het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Allemaal op een vergelijkbare schaal (circa 1:8.000), eenzelfde oriëntatie (het noordoosten boven) en met
een verbluffende graad van correctheid. Op deze kaart is te zien dat het plangebied binnen de tweede
stadsmuur maar buiten de binnenste (eerste) stadsmuur. Er is weinig tot geen bebouwing te situeren buiten
de binnenste stadsmuur. Het plangebied is in gebruik als akker-, gras- of weiland. Op deze kaart zijn de
verschillende toegangswegen en –poorten te zien. Doorheen het centrum is de Dijle gelegen.

18

www.cartesius.be
www.cartesius.be
www.cartesius.be
21
http://www.geopunt.be/kaart.
22
http://www.geopunt.be/kaart.
23
http://www.geopunt.be/kaart.
19
20
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Afb. 23.

Het plangebied op de Deventer Kaart met plangebied (blauw).

In 1583 heeft Johannis Sinniger een kaart gemaakt van Leuven. Op deze kaart
kaar is weinig veranderd ten
opzicht van de kaart van J. van Deventer. Deze kaart toont eveneens dat het plangebied onbebouwd is. Het
is gelegen tussen de binnenste en buitenste stadsmuur. Het plangebied is in gebruik als akkerland. De
bebouwing langs de grote toegangswegen en -poorten
poorten is toegenomen. Buiten de stadsmuur is er geen
bebouwing te zien.

35

VEC Nota 196

Afb. 24.

Het plangebied op de Sinniger Kaart met plangebied (blauw).

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten
kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
24
eerste systematische en grootschalige kartering,
rtering, zowel in “België” als in heel West-Europa.
West
Hieruit blijkt
het plangebied nog steeds onbebouwd is maar wel in gebruik als akkerland. Op de Ferrariskaart wordt
getoond dat er meer en meer bebouwing in de omgeving te situeren is.
is Ten noorden van het plangebied zijn
verschillende omheinde tuinen gelegen.. Het plangebied is nog niet gelegen aan een weg. Ook op deze kaart
zijn de twee verschillende stadsmuren te zien.

24
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Afb. 25.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. Op deze kaart is voor het eerste de MariaTheresiastraat te zien. Hoe dichter bij de tweede stadsmuur hoe meer het aantal gebouwen afneemt. Ook
het plangebied is bebouwd. De bebouwing situeert zich enkel op het oostelijke gedeelte van het plangebied.
Ten zuidwesten van het plangebied is een weg te zien.
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Afb. 26.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

De topografische kaart van 1865 toont dat het plangebied volledig bebouwd is. De weg die ten westen van
het plangebied liep, is verdwenen. Ten noordwesten van het plangebied is een nieuwe weg gelegen. Zulke
kleine wegen kunnen overal tussen de gebouwen gezien worden. Op deze topografische kaart zijn
verschillende hoogtelijnen te zien. Deze tonen dat ten zuidoosten van het plangebied een laagte gelegen is
in het gebied.
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Afb. 27.

Het plangebied op de topografische kaart van 1865.

De topografische kaart van 1899-1900 toont dat het oostelijke gedeelte van het plangebied bebouwd is en
het noordwestelijke gedeelte niet bebouwd. Het gebied is dichter bebouwd dan de vorige kaarten. Verder
tonen de hoogtelijnen geen verschil met bovenstaande topografische kaart.
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Afb. 28.

Het plangebied op de topografische kaart van 1899-1900.

De Meulemans kaart toont eveneens dat het plangebied bebouwd is. De bebouwing wordt hier niet precies
op weergegeven en het gehele plangebied is aangeduid als bebouwde zone. Ten westen van het plangebied
is nog steeds een weg gelegen. Ten noorden van het plangebied is een kerk te situeren. Tegenover het
plangebied is het gevangenis voor het eerst te zien.
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Afb. 29.

Het plangebied op de Meulemans Kaart.

De topografische kaart van 1937 toont dat het plangebied volledig bebouwd is. Ook hier wordt de
bebouwing niet gespecificeerd. Tegenover het plangebied is de gevangenis gelegen. Op deze kaarten is te
zien dat er geen buitenste omwalling meer is. Het station is gelegen op de plaats van de vroegere
omwalling. Wel is er een soort ophoging te zien op deze topografische kaart. De gebieden buiten de
‘stadswal’ worden meer ontwikkeld en bebouwd.
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Afb. 30.

Het plangebied op de topografische kaart van 1937.

De volgende topografische kaart geeft een beter zicht op de aanwezige bebouwing. De bebouwing beslaat
niet het gehele plangebied. Het centrale gedeelte van het plangebied is een open zone. Ook de straat die
ten westen van het plangebied gelegen was, heeft nu plaats gemaakt voor bebouwing. Ten noordoosten van
het plangebied is de bebouwing eveneens verdwenen en heeft dit plaats gemaakt voor een open groene
zone.
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Afb. 31.

Het plangebied op de topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw.

De luchtfoto toont weinig verschil met bovenstaande topografische kaart. Het plangebied is nog steeds voor
het grootste gedeelte bebouwd. Enkel het gebied ten noordoosten van het plangebied is terug voor het
grootste gedeelte bebouwd.
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Afb. 32.

Het plangebied op de luchtfoto van 1971.

De luchtfoto 1979-1990 toont eveneens weinig verschil met de luchtfoto van 1971. Op deze luchtfoto is te
zien dat het centrale gedeelte van het plangebied niet bebouwd is.
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Afb. 33.

Het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990.

Op de luchtfoto van 2013-2015 is te zien dat het plangebied voor het grootste gedeelte bebouwd is. Enkel
het centrale gedeelte is in gebruik als tuinzone. In de tuinzone kunnen drie afscheidingen teruggevonden
worden die de percelen afbakenen. De omgeving is verder veranderd en ontwikkeld. Zo is de zone ten
noordoosten van het plangebied nu volledig bebouwd. Ten noordwesten is een parking gerealiseerd en het
zuidwesten is volledig volgebouwd.
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Afb. 34.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Het plangebied bevindt zich binnen de archeologische zone van Leuven. Landschappelijk gezien is het
plangebied gelegen op een verhevenheid langs de Dijle. De Dijle bevindt zich ten westen van het
plangebied. Geografisch gezien bevat het plangebied een gunstige locatie voor menselijke activiteit. De CAI
toont eveneens menselijke activiteit in de omgeving, daterend van de Steentijd en Romeinse periode. Er is
echter weinig geweten over de archeologische resten in de regio vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Vroege
Middeleeuwen.
de

Op basis van historisch kaartmateriaal kan gesteld worden dat vanaf het midden van de 19 eeuw
(Vandermaelenkaart) bebouwing aanwezig is op het plangebied. Dit komt overeen met de oprichting van de
reeks van woningen in het gebied, aangegeven door de inventaris onroerend erfgoed. Voor deze periode is
het plangebied onbebouwd gebleven. Dit is het gevolg van de ligging van het plangebied. Het is namelijk
buiten de eerste stadsomwalling gelegen wat in latere periode in ontwikkeling kwam.
De beantwoording van de overige onderzoeksvraag is als volgt:
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Binnen het plangebied wordt een nieuwbouwcomplex met ondergrondse garage gerealiseerd. De
ondergrondse garage heeft een oppervlakte van 571m²en omvat zo het gehele plangebied. Deze
nieuwbouw zal een maximale verstoring van 330cm –mv en plaatselijk 460cm –mv voor de liftput
veroorzaken. De regenwaterput zal een diepere verstoring van 530cm –mv veroorzaken.
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Momenteel is het gedeelte aan de straat en de zone aan de achterzijde van het plangebied bebouwd.
Slechts een gedeelte van het plangebied (65m²) is onderkelderd tot 220cm -mv. Voor het overige gedeelte
(311m²) wordt van een verstoring van 100cm –mv uitgegaan. Een zone van 195m² is momenteel
onbebouwd en zal een minimale tot geen verstoring gekend hebben.
Op basis van de hoogtegegevens uit het DTM is te zien dat het oorspronkelijke maaiveld ter plaatse van het
plangebied mogelijk een meter afgegraven is ten behoeve van de bebouwing. Dit is echter niet met
zekerheid geweten. De kans bestaat dat er nog intacte archeologische resten en sporen bevinden in de
huidige tuinzone (195m²). Omwille van deze reden wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum een
vervolgonderzoek geadviseerd.
1.2.5

Samenvatting

Het plangebied bevindt zich binnen de archeologische zone van Leuven. Landschappelijk gezien is het
plangebied gelegen op een verhevenheid langs de Dijle. De Dijle bevindt zich ten westen van het
plangebied. Geografisch gezien bevat het plangebied een gunstige locatie voor menselijke activiteit. De CAI
toont eveneens menselijke activiteit in de omgeving, daterend van de Steentijd en Romeinse periode. Er is
echter weinig geweten over de archeologische resten in de regio vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Vroege
Middeleeuwen.
Op basis van historisch kaartmateriaal kan gesteld worden dat vanaf het midden van de 19de eeuw
(Vandermaelenkaart) bebouwing aanwezig is op het plangebied. Dit komt overeen met de oprichting van de
reeks van woningen in het gebied, aangegeven door de inventaris onroerend erfgoed. Voor deze periode is
het plangebied onbebouwd gebleven. Dit is het gevolg van de ligging van het plangebied. Het is namelijk
buiten de eerste stadsomwalling gelegen wat in latere periode in ontwikkeling kwam.
Binnen het plangebied wordt een nieuwbouwcomplex met ondergrondse garage gerealiseerd.
Momenteel is het gedeelte aan de straat en de zone aan de achterzijde van het plangebied bebouwd. Een
zone van 195m² is momenteel onbebouwd en zal een minimale tot geen verstoring gekend hebben.
Op basis van de hoogtegegevens uit het DTM is te zien dat het oorspronkelijke maaiveld ter plaatse van het
plangebied mogelijk een meter afgegraven is ten behoeve van de bebouwing. Dit is echter niet met
zekerheid geweten. De kans bestaat dat er nog intacte archeologische resten en sporen bevinden in de
huidige tuinzone (195m²). Omwille van deze reden wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum een
vervolgonderzoek geadviseerd.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Afb. 4. Huidige situatie van het plangebied.
Afb. 5. Foto genomen aan straatzijde van het plangebied.
Afb. 6. Foto genomen van achterzijde gebouwen.
Afb. 7. Foto genomen van bijgebouwen op achterzijde percelen.
Afb. 8. De aanduiding van de huidige kelders binnen het plangebied.
Afb. 9. Overzicht van de gelijkvloers.
Afb. 10. De nieuwe voorgevel
Afb. 11. Doorsnede van de nieuwbouw.
Afb. 12. Doorsnede 2 van de nieuwbouw.
Afb. 13. Doorsnede 3 van de nieuwbouw.
Afb. 14. Een gegeorefereerd kelderplan met aanduiding van de regenwaterput (groen).
Afb. 15. Detail van de geplande kelder
Afb. 16. Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire kaart.
Afb. 17. Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
Afb. 18. Het plangebied op de bodemkaart.
Afb. 19. Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Afb. 20. Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Afb. 21. Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.
Afb. 22. Maria-Theresiastraat huisnummer 59
Afb. 23. Het plangebied op de Deventer Kaart met plangebied (blauw).
Afb. 24. Het plangebied op de Sinniger Kaart met plangebied (blauw).
Afb. 25. Het plangebied op de Ferraris kaart.
Afb. 26. Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Afb. 27. Het plangebied op de topografische kaart van 1865.
Afb. 28. Het plangebied op de topografische kaart van 1899-1900.
Afb. 29. Het plangebied op de Meulemans Kaart.
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Afb. 30.
Afb. 31.
Afb. 32.
Afb. 33.
Afb. 34.

Het plangebied op de topografische kaart van 1937.
Het plangebied op de topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw.
Het plangebied op de luchtfoto van 1971.
Het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990.
Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2017K224
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
1/50
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
1/5
Digitaal
22-11-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met locaties van de
vermoedelijk verstoorde zones.
1/5
Digitaal
29-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Topografische kaart
Huidige situatie van het plangebied.
1/5
Digitaal
24-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Topografische kaart
De aanduiding van de huidige kelders binnen het
plangebied.
1/5
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Overzichtskaart
Overzicht van de gelijkvloers.
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

10
Detailplan
De nieuwe voorgevel
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Detailplan
Doorsnede van de nieuwbouw.
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Detailplan
Doorsnede 2 van de nieuwbouw
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Detailplan
Doorsnede 3 van de nieuwbouw.
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Topografische kaart
Een gegeorefereerd kelderplan met aanduiding van
de regenwaterput (groen).
1/5
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Detailplan
Detail van de geplande kelder
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

16
Tertiaire kaart
Locatiekaart van het plangebied op de Tertiaire
kaart.
1/100
Digitaal
22-11-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

17
Quartairgeologische kaart
Locatiekaart van het plangebied op de
Quartairgeologische kaart.
1/100
Digitaal
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Datum

22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
1/100
Digitaal
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

19
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
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20
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM).
Onbekend
Digitaal
22-11-2017
21
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris
van het onderzoeksgebied.
1/100
Digitaal
22-11-2017
22
Deventer Kaart
Het plangebied op de Deventer Kaart met
plangebied (blauw).
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

24
Sinniger Kaart
Het plangebied op de Sinniger Kaart met plangebied
(blauw).
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

25
Ferraris kaart
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
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Datum

22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

26
Vandermaelenkaarten
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

27
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 1865.
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

28
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 18991900.
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

29
Meulemans kaart
Het plangebied op de Meulemans Kaart.
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

30
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart van 1937.
Onbekend
Analoog
22-11-2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

31
Topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaarten
Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw.
Onbekend
Digitaal
22-11-2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2017K224
Fotolijst

ID
Type

5
Foto
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Onderwerp

Foto genomen aan straatzijde van het plangebied.

ID
Type
Onderwerp

6
Foto
Foto genomen van achterzijde gebouwen.

ID
Type
Onderwerp

7
Foto
Foto genomen van bijgebouwen op achterzijde
percelen.

ID
Type
Onderwerp

22
Foto
Maria-Theresiastraat huisnummer 59

ID
Type
Onderwerp

32
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 1971.

ID
Type
Onderwerp

33
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990.

ID
Type
Onderwerp

34
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto van 2013-2015.

