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Nota: Leuven – Gasthuisberg

Hoofdstuk 3

Programma van Maatregelen

3.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

2018D40

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met in totaal
een kadastraal oppervlakte van ca. 38.320 m2, waarvan
het vergunningsgebied een oppervlakte van ca. 8.352 m2
bedraagt. Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen
de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen 3000 m2 of meer bedraagt
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code
van Goede Praktijk).

Annelies De Raymaeker,
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:
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Leuven, Gasthuisberg (fig. 3.1)
Bounding box: punt 1: x= 170760, y= 173895
punt 2: x= 171096, y= 174076
Afd. 1, sectie A, 81N, 81P, 81R, 81T, 81S, 81K, 76, 74,
175A, 75D, 75C, 177A

Periode uitvoering:

17-04-2018

Relevante termen9:

Bureauonderzoek, zandleemstreek, buitengebied

Bebouwde zones:

Geen.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 3.1: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied en vergunningsgebied
(©CADGIS).

3.2 Gemotiveerd advies
Verspreid over het volledige vergunningsgebied werd één spoor en één losse vondst teruggevonden.
S1 (in SL6) was een greppel met een diffuse aflijning en een beperkte diepte. In dit spoor werd geen
vondstmateriaal teruggevonden waardoor deze gracht moeilijk gedateerd kan worden. Verder was het
stukje handgevormd aardewerk (LV1 in SL5) te klein en te verweerd om er een duidelijke datering uit
te kunnen afleiden.
De proefsleuven werden aangelegd op een diepte tussen -50 cm en -1 m. De geplande werken zullen
de bodem verstoren tot op een diepte van -50 cm. Door de beperkte hoeveelheid sporen en
vondstmateriaal wordt het potentieel op kenniswinst voor het vergunningsgebied laag ingeschat. Er
kan dus besloten worden dat de geplande werken geen noemenswaardige impact zullen hebben op
het archeologisch bestand. Hierdoor wordt binnen het huidige project geen verder archeologisch
onderzoek geadviseerd en wordt geen programma van maatregelen opgesteld voor een
archeologische opgraving.
Er moet wel opgemerkt worden dat als er tijdens (eventueel) latere werken dieper gegraven zou
worden, verder archeologisch (voor)onderzoek mogelijk nodig is.
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3.3 Programma van maatregelen
Omdat geen verder vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dient geen programma van maatregelen
opgesteld te worden.

Fig. 3.2: Syntheseplan van de zone waarvoor geen verder onderzoek wordt aanbevolen.
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