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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2018)

1

2.

BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2018F72
Locatie: Vlaams-Brabant, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Beekstraat 15
Bounding box: punt 1 (NO) – X 169.874
Y 165.847
Punt 2 (ZW) – X 169.845
Y 165.797
Kadaster: Oud-Heverlee, afd. 5, sectie B, percelen 100e en 101/2f.
Oppervlakte projectgebied: 1366 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek), Jeroen Vermeersch (archeoloog).
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: de heren Paul Coeckelbergh en
Erwin Ruymaekers van de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee.

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
De geplande werken bestaan uit de uitbreiding van de parking van de supermarkt die ten westen van
het projectgebied gelegen is. Ook de supermarkt zelf en omliggende parking zullen worden uitgebreid
en heraangelegd. Dit is een thema van een andere archeologienota1.
In deze nota wordt enkel de zone van de oostelijke parking onderzocht. Het gaat om een oppervlakte
van ca. 1336 m² waarbij de bestaande gebouwen worden afgebroken. De hoeve, de berging en de
achterliggende weide worden verwijderd. Qua verwijdering zal enkel de teelaarde verwijderd worden.
De nieuwe verharding zal bestaan uit een pakket van 45 cm dikte. Ten opzichte van de vloerpas van de
bestaande winkel zal de nieuwe verharding van de parking gelegen zijn op een hoogte tussen +0,30 m
en +0,62 m.
In het noordwesten van de parking worden aan de perceelsgrens een aantal infiltratiebakken voorzien
die op 153 cm onder de vloerpas van de bestaande winkel zullen aangelegd worden. De precieze
oppervlakte hiervan is niet bekend (zie terreinprofiel C-C’ op Figuur 6).

1

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/6617
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Aan de oostelijke rand van het projectgebied wordt een privatieve weg voorzien die zal bestaan uit
betonklinkers en afgelijnd door een betongreppel. Deze zal een totale breedte hebben van 6,40 m. De
nieuwe verharding zal daar bestaan uit 49 cm.
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Figuur 4: Plan van de huidige toestand van het terrein.
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Figuur 5: Plan van de toekomstige situatie.

6

Figuur 6: Snede van het huidige plangebied (boven) en het toekomstige plangebied (onder), vanuit het oosten.
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In hoeverre is het terrein verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen2 en Geopunt Vlaanderen3.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen4. De website van Cartesius
werd eveneens geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal5. Ook de
luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd6. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
4
http://www.geopunt.be/
5
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
6
http://cai.onroerenderfgoed.be/
3
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied is gelegen in het centrum van Sint-Joris-Weert (gemeente Oud-Heverlee), aan de
Beekstraat 15. Het is bebouwd met een hoeve aan de straatzijde. Achteraan de woning bevindt zich
een berging. In het zuiden van het projectgebied is het terrein in gebruik als weide. Het plangebied ligt
op een afstand van ca. 210 m ten zuidwesten van het centrum van Sint-Joris-Weert. De Dijle stroomt
op 570 m ten westen van het projectgebied terwijl de Nethen op ca. 640 m ten zuiden van het gebied
stroomt. Deze waterloop vormt daar ook de grens met Waals-Brabant.

Figuur 7: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het plangebied ligt op een hoogte van ca. 33 m +TAW. Aan de straatzijde ligt het projectgebied op een
hoogte van ca. 33,45 m +TAW. Centraal in het gebied is de hoogte ca. 33,17 m +TAW terwijl naar het
zuiden toe het gebied gelegen is op een hoogte van ca. 32.35 m +TAW. Ruimer bekeken hoort het
plangebied tot de Dijlevlakte die, samen met verschillende bijrivieren, het Brabants Plateau doorsnijdt.
Daar zijn hoogtes bekend boven de 70 m +TAW.

9

Figuur 8: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de ruime hoogtekaart is te zien dat Sint-Joris-Weert ingesloten ligt tussen de alluviale vlakte van de
Dijle in het westen en het Brabants Plateau in het oosten. Het reliëf loopt ook duidelijk af naar het
westen en verder oostwaarts is het reliëfverschil erg scherp.

Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 10: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Fysisch-geografisch behoort het plangebied tot de Vallei van de Dijle dat gelegen is binnen het
Brabants Plateau en getypeerd wordt door een afwisseling van leemplateaus en diep ingesneden
riviervalleien.
Het plangebied is gelegen in een gebied dat op de bodemkaart gekarteerd staat als bebouwde zone
(OB). Echter, in de nabijheid van het plangebied zijn andere bodemtypes aanwezig die een inzicht
kunnen geven in de originele bodem van het plangebied. Het gaat om volgende bodemtypes:
-Lbc: Droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
Deze gronden hebben een Ap-horizont die ongeveer 25 cm dik is, donkerbruin matig humeus en die
rust op een zwak humeuze, bruinachtige overgangshorizont. Roestverschijnselen liggen dieper dan 120
cm. De waterhuishouding is gunstig. De Lbc gronden zijn geschikt voor veeleisende akkerteelten.
Deze bodems zijn gelegen in het noorden van het plangebied.
-Alp: Natte tot zeer natte leembodem zonder profiel
Stuwwatergronden met tamelijk slechte (Ahp) en slechte (Aip) drainering worden in dit complex
samengebracht. Sterk uitgesproken gleyverschijnselen beginnen soms onmiddellijk onder de donker
bruingrijze lemige bovenlaag. De roestverschijnselen zijn te wijten aan een schommelende
stuwwatertafel . AIp ligt voornamelijk in de beekvalleien en vormt de overgang van ADp (oeverwal, in
de zone waar de Dijle stroomt) naar AFp (komgronden, afwezig in de omgeving van het plangebied).
Deze bodems komen niet meer in aanmerking voor landbouw, tenzij ze kunstmatig gedraineerd
worden, hetgeen dikwijls niet het geval is. Voor weiden zijn ze geschikt.
Deze bodems zijn gelegen ten westen van het plangebied

11

-Aba0(b): Droge leembodem met textuur B horizont
De serie Aba ontwikkelde in het Pleistocene loessdek en vertoont onder de A horizont een aan klei en
sesquioxiden aangerijkte textuur B horizont. De bouwvoor is een donkerbruin, homogeen
humushoudend leem; bij Aba0 rust de Ap op een geelbruine overgangshorizont. De Bt is bruin zwaar
leem (gemiddelde 20% klei) met meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes
(coatings). Naar onder toe neemt het kleigehalte sterk af en verdwijnt de structuur geleidelijk terwijl
de kleur geelbruin wordt. De bodems vertonen geen watergebrek en geen wateroverlast dank zij de
gunstige drainage en het hoog waterbergend vermogen. Substraatseries zijn evenwel gevoeliger voor
droogte, te meer daar ze dikwijls op hellingen met snelle oppervlakkige ontwatering liggen. De Aba
gronden zijn zeer geschikt voor veeleisende teelten (tarwe, gerst, luzerne, suikerbieten); ze komen in
aanmerking voor fruitteelt (appel, peer, kers). Op sterk hellende terreinen dienen
voorzorgsmaatregelen tegen de erosie genomen te worden.
Deze bodems zijn gelegen ten zuiden van het plangebied
-SAF: Zeer droge tot matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke tot duidelijke ijzer en/of
humus B horizont
Deze reeks bodemcomplexen vertegenwoordigen een heterogeen mozaïek van zeer droge tot matig
natte lemige zandgronden en zijn meestal te droog ( . a . , . b .), soms natter ( . c . , . d . ) wanneer de
oppervlakkige ontwatering langzaam is of wanneer een ondoorlatend substraat aanwezig is. Ze zijn
weinig geschikt voor landbouw maar zijn wel aangewezen voor bosbouw.
Deze bodems zijn gelegen ten oosten van het plangebied

Figuur 11: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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De ondergrond bestaat uit tertiaire afzettingen van de Formatie van Kortrijk. Deze bestaat uit grijze
klei. Gezien de top van de tertiaire afzettingen op een diepte van 16,5 m voorkomen wordt deze hier
niet verder beschreven.7

Figuur 12: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De tertiaire afzettingen werden tijdens het laat-pleistoceen afgedekt door eolische afzettingen van het
weichseliaan (laat-pleistoceen) en/of hellingsafzettingen van het Quartair. Verder ten westen werden
fluviatiele sedimenten afgezet tijdens het weichseliaan (laat-pleistoceen). Deze werden vervolgens
afgedekt door eolische (lemige) sedimenten uit het weichseliaan (laat-pleistoceen), mogelijk
vermengd met hellingsafzettingen van het Quartair. Deze zijn ten slotte afgedekt door fluviatiele
afzettingen van het holoceen en mogelijk tardiglaciaal (laat-weichseliaan).

7

Zie geologische boring kb32d103w-B44, geplaatst aan de Stationsstraat 18.
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Figuur 13: Uitleg type 3a en 1 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 14: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De potentiële erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd. In de nabij omgeving van het
plangebied is deze wel aangeduid als laag tot verwaarloosbaar. Gezien het landschap in de omgeving
verhoogt de kans op erosie naar mate de aanwezigheid van de hellingen.
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Figuur 15: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing (rood) aan de straatzijde en
uit akkerland (wit) op het achterliggende terrein.

Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING8
Sint-Joris-Weert is een deelgemeente van Oud-Heverlee die gelegen is in de overgangszone tussen het
Kolenwoud en de Dijlevallei. In de gemeente ontwikkelde zich in de loop der tijden verschillende
dorpen. Met zekerheid is geweten dat de Sint-Annakerk van Oud-Heverlee omstreeks de 11de eeuw
gebouwd werd. Sindsdien heeft deze, evenzo als de andere woonkernen van de gemeente, terrein
veroverd op het immense woud dat ooit de Dijlevallei bedekte.
De oudste vermelding van Sint-Joris-Weert dateert van omstreeks 1140. Het dorp leunt tegen de steile
zuidflank van Meerdaalbos aan, en werd aan de andere zijde beperkt gehouden door de drassige
oevers van de Dijle. Weert situeert zich in het samenvloeiinggebied van Dijle, Laan, Nethen en Ijse.
De geschiedenis van Weert loopt grotendeels gelijk met de geschiedenis van Oud-Heverlee. Alleen was
het dorp veel minder geschikt voor de landbouw, en dus heel wat armer. Zodanig arm zelfs dat de
parochianen zelf voor de bouw van een nieuwe kerk moesten zorgen, toen in het midden van de 18 de
eeuw de oude kerk te bouwvallig werd.
Tijdens de 12de eeuw stond er een molen aan de Nethen. Toen werd de loop van het riviertje de Nethen
gewijzigd om de molen van het nodige water en verval te voorzien. Later werd de molen een
bovenslagmolen, die door de eeuwen heen verschillende eigenaars én activiteiten kende, afhankelijk
van de economische situatie van het moment.9
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 30 Juli 1943, werd Oud-Heverlee opgeschrikt door een aanslag
op Duits militair transport. Een spoorwegbrug werd door leden van het Leuvens verzet opgeblazen.
Een aankomend treinkonvooi uit Leuven, met Duitse soldaten aan boord, stortte vervolgens in de
afgrond. Slachtoffers waren voornamelijk Duitse soldaten en onderofficieren, maar ook 2 Belgische
machinisten kwamen om. Schattingen over het exacte aantal doden lopen echter uiteen van 10 tot
±300 doden.
De fusiegemeente Oud-Heverlee is ontstaan op 22 februari 1977 tijdens de fusie van de toen
zelfstandige gemeenten Oud-Heverlee, Blanden, Vaalbeek, Haasrode en Sint-Joris-Weert. Bij die
gelegenheid ging een deel van het grondgebied van Blanden en Haasrode over naar Leuven (de huidige
industriezone Haasrode).

2.2.3. CARTOGRAFISCHE BRONNEN
Het projectgebied moet op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik
(1777), ook wel Ferrariskaart genoemd, iets meer zuidelijker gesitueerd worden, met de beek als
noordgrens. Hierdoor bestaat het projectgebied uit een tuinzone, mogelijk met een (deel van een)
gebouw binnen de aflijning van het gebied. De beek, die hoogstwaarschijnlijk hetzelfde traject volgt
als de Beekstraat loopt vanuit het Meerdalwoud in het oosten doorheen het centrum westwaarts naar
de Dijle toe. In de omgeving zijn verschillende huizen en tuinen te zien. De landbouwgronden liggen in
en om het dorpscentrum. De Dijlevallei met de natte gronden liggen iets meer naar het westen toe,
voorbij de huidige Pastoor Tillemansstraat. Langsheen deze straat is de oude omwalde pastorie te zien
die in gebruik was tussen 1687 en 1900. Deze wordt ook vermeld op de latere kaarten van de 19de
eeuw (Figuur 18 en Figuur 19).10

8

http://www.achterdoechelen.be/sint-joris-weert.htm en https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Heverlee
http://www.molensvandenbempt.be/page.asp?langue=NL&DocID=153950
10
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300823
9
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Figuur 17: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Atlas der Buurtwegen uit 1841 toont aan dat het plangebied deels bebouwd is. De
perceleringsgrens komt goed overeen met de huidige. Het achterliggende gebied is open. Het is niet
duidelijk of dit in gebruik is als tuin – zoals in de 18de eeuw- of als akker.

Figuur 18: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer veralgemeend beeld van de omgeving. Het
projectgebied moet ten zuiden van de Beekstraat gesitueerd worden. In dat geval zou een oost-west
georiënteerd gebouw binnen de grenzen van het plangebied vallen. Er is eveneens te zien dat de
gronden ten westen van het plangebied onderdeel uitmaken van het alluviaal gebied van de Dijle. In
het oosten is de spoorweg (in aanbouw) te zien die het dorp opsplitst in Nederweert (in het westen)
en Bovenweert (in het oosten). De spoorlijn Leuven-Waver werd geopend in 1855.11

Figuur 19: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Tot aan de luchtfoto van 1971 zijn geen verdere relevante kaarten of foto’s aangetroffen van het
plangebied. De luchtfoto uit 1971 toont aan dat de bebouwing binnen het plangebied en de directe
omgeving sterk is aangegroeid. Binnen het plangebied is een woning of hoeve aan de straatzijde te
zien, met net ten zuiden daarvan een bijgebouw. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om het huidige
gebouw. Ook is te zien dat het alluviaal gebied van de Dijle stilaan wordt ingenomen.

11

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200041
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Figuur 20: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit de periode 1979-1990 toont een verdere evolutie van dit beeld en er is te zien dat op
de percelen ten zuiden van het plangebied eveneens bebouwd werden.

Figuur 21: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de luchtfoto’s van de jaren 2000 is te zien dat de lintbebouwing in Sint-Joris-Weert verder is
toegenomen. Er blijven in en nabij het centrum nog weinig percelen over die als akker in gebruik zijn.
Binnen het plangebied is te zien dat hetzelfde gebouw als in de jaren 1970 er nog staat. Het
achterliggende terrein is in gebruik als tuin.

Figuur 22: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.4. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan een groot aantal vondstlocaties aangeduid in de
omgeving van het plangebied. Deze worden hier chronologisch besproken.
Steentijd:
-CAI melding 5195: Sint-Joris Weert, Aan de Kluis, Meerdalwoud
Op een zandige rug aan de zuidrand van het woud werden een aantal neolithische artefacten
aangetroffen. Het gaat om silex en enkele fragmenten aardewerk.
Metaaltijden:
-CAI melding 209000: Haasrode: Herculesdreef I
Grafheuvel uit de metaaltijden. Verdere datering of info is niet bekend.
-CAI melding 209001: Haasrode: Herculesdreef II
Grafheuvel uit de metaaltijden. Verdere datering of info is niet bekend.
Romeinse tijd:
- CAI melding 150976: Huldenberg, Neerijse, Ter Meeren, Wolfshagen
Bij een mechanische prospectie in 2010 werden resten uit de Midden-Romeinse tijd aangetroffen. Het
gaat om paalsporen, kuilen, greppels en mogelijk een waterput. Verder werden maalsteenfragmenten
gevonden die eveneens wijzen op bewoning. Er werden nog een aantal losse vondsten uit WOII
aangetroffen.
-CAI melding 162879: Huldenberg, Neerijse, Tombergen
Het gaat hier om een indicatief toponiem. In de buurt van de Kouter en dichtbij het Roodhof waar
Romeinse sporen zijn gevonden (zie CAI 150976, ten westen van deze locatie). “Inden cauter van t
Roodthof by dIJssche ende straete naer Roy, die loopt tot tusschen de twee Tomberghen..." (1768)
".. gelegen beneden de Tomberghen, oost de Lanestraete, west t Gemeyn broeck, noort den Cauter"
(1768): Het zou gaan om 2 tumuli te situeren ergens in de perceelnummers 103-106, niet ver van het
Lanegat op het einde van de Broekstraat. Deze zouden dateren uit de Romeinse tijd.
Nieuwe Tijd:
-CAI melding 441: Huldenberg, Neerijse, Hinnemeuterhof, Binnenrust
Naar aanleiding van inrichtingswerken werd in november 2017 een toevalsvondst gedaan. Het gaat
om een stuk muur of fundering gevonden bij het uitgraven van de historische ringgracht rond de hoeve
Hinnemeure. Het lijkt in het verlengde te liggen van een oude muur die nog deels tegen de huidige
schuur staat, maar een andere richting heeft. In de uitgegraven gracht voor afwatering, net op de
plaats van de oude gracht, waren een paar natuurstenen zichtbaar. Bij nader toezien werd vastgesteld
dat eronder nog bakstenen zaten die, voor zover we konden vaststellen, behoorden tot een oudere
fundering. Hogerop was er niets van te zien. De gracht wordt niet dieper uitgegraven op deze plaats.
In noordelijke en zuidelijke richting wel. Zodanig dat de afwatering van het terrein vlot verloopt.
Tijdens het bezoek viel ons op dat onder de westelijke stalling (opgetrokken in 1850) een hoek van een
oudere muur zat waarop de nieuwe stalling werd gebouwd. De resten gaan terug tot een alleenstaand
site met walgracht te dateren ten laatste in de 18de eeuw.
-CAI melding 4705: Sint-Joris-Weert: Maison du Curé
Dit is de locatie van de voormalige pastorij die ten minste teruggaat tot in de 18de eeuw. Het pand was
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omgracht. Volgens een andere bron dan de CAI gaat de woning terug tot 1687 (zie ook 2.2.3).12
-CAI melding 4706: Sint-Joris-Weert: Weert molen
Deze watermolen dateert uit de 18de eeuw, mogelijk vroeger. Eerder werd reeds melding gemaakt van
een molen gelegen aan de Nethen uit de 12de eeuw. Buiten de locatie is -voor zover we weten- geen
direct verband tussen beide molens.
-CAI melding 163432: Sint-Joris-Weert: parochiekerk
Deze kerk gaat zeker terug tot in de 18de eeuw, mogelijk vroeger. Het huidige bouwwerk dateert uit de
19de eeuw. Mogelijk is het koor gebouwd op een laat-gotische sokkel.
20ste eeuw:
-CAI melding 165059: Sint-Joris-Weert: Bunker LW7
Deze bunker is gelegen waar de Neerijsebaan (het verlengde van de Beekstraat) de Dijle kruist. Hier
zijn nog een aantal delen van een bunker bewaard die deel uitmaakte van de KW-linie, verdediging 1ste
lijn tijdens WOII.
-CAI melding 165060: Sint-Joris-Weert: Bunker LW8
Deze bunker is ten zuiden van bunker LW7 gelegen en maakt eveneens deel uit van dezelfde
verdedigingslinie uit WOII.
-CAI melding 165061: Huldenberg, Neerijse, Bunker LW6
Deze bunker aan de overzijde van de Dijle en maakt eveneens deel uit van dezelfde verdedigingslinie
uit WOII.

Figuur 23: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2018)

12

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300823
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2.2.5. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied gelegen is op de grens van de alluviale
vlakte van de Dijle en het Brabants Plateau. De geologische ondergrond bestaat dan ook uit fluviatiele
afzettingen in het westen terwijl in het oosten eolische sedimenten dagzomen.
In deze sedimenten zijn dan ook verschillende bodemtypes ontwikkeld. In het westen komen natte
leembodems voor terwijl ten oosten daarvan droge (zand)leembodems gelegen zijn. Het plangebied
zelf is gekarteerd als bebouwde zone en ligt thans op een hoogte van ca. 32 m +TAW. Het gebied loopt
naar het zuiden toe iets af.
Op basis van de landschappelijke ligging waarbij gradiëntsituaties voorkomen (hoogtes als valleien met
waterlopen) kunnen er in theorie resten in het plangebied voorkomen die dateren vanaf het laatpaleolithicum tot en met het mesolithicum. In de omgeving zijn dergelijke vondsten (nog) niet bekend,
maar de ligging maakt het wel aantrekkelijk voor dergelijke prehistorische bewoning.
Vanaf het neolithicum tot en met de ijzertijd is de omgeving eveneens aantrekkelijk voor bewoning
door de mens. De vruchtbare leembodems en de nabijheid van waterlopen maken het interessant voor
landbouwdoeleinden. Ten zuidoosten van het plangebied zijn enkele losse vondsten bekend uit het
neolithicum maar ook het plangebied ligt op interessant gebied waar dergelijke archeologische resten
kunnen aangetroffen worden. Ten oosten van het plangebied liggen twee grafheuvels op een hoogte
die tot de metaaltijden gerekend worden.
Uit de Romeinse tijd zijn resten bekend ten westen van de Dijle. Het gaat om bewoningsresten uit
onder andere de Midden-Romeinse tijd. Die resten zijn, net als het plangebied, gelegen op de overgang
tussen het alluviale gebied en de hoger gelegen plateaus. Men mag daarom een potentie vooropstellen
voor het aantreffen van Romeinse resten binnen het plangebied.
Voor de middeleeuwen zijn geen archeologische resten of sporen uit de onmiddellijke omgeving
bekend. Toch is gekend dat Sint-Joris-Weert voor het eerst vermeld werd in de 12de eeuw. In dezelfde
periode is een molen bekend ten zuiden van de dorpskern. Dit wijst duidelijk op een ontwikkeling van
het dorp vanaf de volle middeleeuwen. Het koor van de Sint-Joriskerk is vermoedelijk gebouwd op een
gotische sokkel. Voor de vroege middeleeuwen is er algemeen een terugval in bewoning in onze
contreien en er zijn daarenboven geen resten of historische info bekend voor deze periode. Er kan
hiervoor een lage kans vooropgesteld worden voor het aantreffen van archeologische resten.
Uit de periode na de middeleeuwen zijn een aantal gebouwen bekend die in elk geval terug gaan tot
in de 18de eeuw, mogelijk vroeger. Op de kaart van Ferraris uit de late 18de eeuw is de situatie van het
dorp duidelijk te zien. De Beekstraat vormt een oost-west as tussen het dorp en de Dijle. Het
plangebied is er in gebruik als tuinzone met vermoedelijk een woning aan de straatzijde en ligt net aan
de grens van het alluviale dal van de Dijle. Binnen het projectgebied is er kans op het aantreffen van
deze bewoningsresten, indien deze niet door latere bewoning zijn verstoord.
Voor de latere periode zijn WOII-bunkers bekend in het Dijledal. Het is niet bekend of de oorlog
gevolgen heeft gehad voor het plangebied. In de 20ste eeuw is te zien dat er in de jaren 1970 een woning
of hoeve op het plangebied staat. Deze komt overeen met de huidige woning.
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Figuur 24: Syntheseplan. (J. Vermeersch 2018)

2.2.6. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4. en 2.2.5.
Op basis van het bureauonderzoek is er een potentie op het aantreffen van archeologische
resten vanaf het laat-paleolithicum tot en met het heden, weliswaar met een verlaagde
potentie voor de vroege middeleeuwen.

-

In hoeverre is het terrein verstoord?
Op basis van het bureauonderzoek is het plangebied op het einde van de 18de eeuw in gebruik
als tuin. Aan de straatzijde is voor zover bekend sinds deze tijd bewoning aanwezig. Of deze
volledig binnen het projectgebied bevond is echter niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft de
zuidelijke zone ook gediend als akker of weide al is dit uit de beschikbare bronnen niet te
zeggen. In hoeverre de bebouwing verder terug gaat in de tijd is niet duidelijk.
Of deze woningen onderkelderd waren/zijn is niet bekend. Naast de verstoring van
funderingen kunnen er aanvullende verstoringen zijn ten gevolge van putten en leidingen. Ook
bijgebouwen en faciliteiten in de tuin (bvb. water- en beerputten) kunnen hun sporen
nagelaten hebben.
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-

Wat is de impact van de geplande werken?
De geplande werken bestaan uit de aanleg van een parking die bij de supermarkt ten westen
van het projectgebied hoort. Het gaat om een oppervlakte van ca. 1336 m² waarbij de
bestaande gebouwen worden afgebroken. De hoeve, de berging en de achterliggende weide
zullen worden verwijderd. Verder zal enkel de teelaarde verwijderd worden.
De nieuwe verharding zal bestaan uit een pakket van 45 cm dikte. Ten opzichte van de vloerpas
van de bestaande winkel zal de nieuwe verharding van de parking gelegen zijn op een hoogte
tussen +0,30 m en +0,62 m.
In het noordwesten van de parking wordt aan de perceelsgrens een aantal infiltratiebakken
voorzien die op 153 cm onder de vloerpas van de bestaande winkel zullen aangelegd worden.
De precieze oppervlakte hiervan is niet bekend (zie terreinprofiel C-C’ op Figuur 6).
Aan de oostelijke rand van het projectgebied wordt een privatieve weg voorzien die zal
bestaan uit betonklinkers en afgelijnd door een betongreppel. Deze zal een totale breedte
hebben van 6,40 m. De nieuwe verharding zal daar bestaan uit 49 cm.

2.2.7. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan aangetoond worden dat er voor het projectgebied een potentie
is voor het aantreffen van archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum. Enkel voor de vroege
middeleeuwen is de kans op het vinden van archeologische resten lager.
De archeologische kennis van dorpskernen en hun nabije omgeving is vaak zeer beperkt. Deze kernen
zijn vaak reeds sterk bebouwd waardoor de nog resterende ruimte vaak beperkt is. In dergelijke
gevallen levert onderzoek van kleine gebieden reeds kenniswinst op.
Ter hoogte van de hoeve aan de straatzijde werd de ondergrond vermoedelijk reeds deels verstoord
al kunnen daar nog oudere funderingen en sporen bevinden. De toekomstige werken voorzien in de
aanleg van een parking. Er worden in het noordwesten een aantal infiltratiebakken voorzien die
aangelegd worden op een diepte van 153 cm onder de vloerpas van de supermarkt. De oppervlakte
hiervan is nog niet bekend. Gezien de mogelijkheid om nabij de straatzijde nog oudere funderingen en
sporen aan te treffen en de kans op het aantreffen van resten en sporen van bijgebouwen en
faciliteiten op de rest van het terrein, gecombineerd met het theoretisch hoog archeologisch
potentieel is het aan te raden om verder onderzoek uit te voeren.
Dit zal nog verder besproken worden in het Programma van Maatregelen.

2.3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Het plangebied bestaat thans uit een hoeve met berging en achterliggende weide. De zone heeft een
oppervlakte van 1130 m². Na verwijdering van de bebouwing zal de teelaarde over het hele terrein
verwijderd worden. Op dit niveau zal de parking aangelegd worden. Enkel in het noordwesten zullen
er infiltratiebakken aangelegd worden op een diepte van 153 cm onder de vloerpas van de supermarkt.
Gezien het hoge archeologische potentieel is verder onderzoek sterk aangewezen. Onder de hoeve en
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het bijgebouw kunnen resten van oudere bebouwing aangetroffen worden. Ter hoogte van de weide
kunnen sporen en resten van de tuin of faciliteiten gerelateerd aan eerdere bewoning aangetroffen
worden.
Er wordt dan ook verder onderzoek aanbevolen wat in het programma van maatregelen zal besproken
worden.
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4.2.

PLANNENLIJST

PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

2018F72
PLANNENLIJST
1
GRB
locatie plangebied
1:1000
digitaal
01/07/2018
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB), situatie juni 2018 © AGIV

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:1000
digitaal (topografische kaart gegeorefereerd op het digitaal GRB)
01/07/2018
Topografische kaart 1:10000 © NGI

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

3
luchtfoto
huidige toestand binnen het projectgebied
1:1000
digitaal
01/07/2018

Luchtfoto Vlaanderen, middenschalig, kleur, winter 2017 - kleur © AGIV
plannummer
4
type plan
Digitaal Hoogtemodel, Vlaamse Hydrografische Atlas
onderwerp plan reliëf en waterlopen in de omgeving van het projectgebied
aanmaakschaal 1:10000
aanmaakwijze
digitaal
datum
01/07/2018
bron
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m © AGIV; Vlaamse
Hydrografische Atlas - Waterlopen, 2018 © AGIV
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

5
Digitaal Hoogtemodel, Vlaamse Hydrografische Atlas (detail)
reliëf binnen het projectgebied en profiellijnen
1:2000
digitaal
01/07/2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m © AGIV; Vlaamse
Hydrografische Atlas - Waterlopen, 2018 © AGIV
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plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

6
Bodemkaart van België
bodemtypes binnen het projectgebied
1:2000
digitaal
01/07/2018
© Databank Ondergrond Vlaanderen

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

7
Tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:2000
digitaal
01/07/2018
quartair geologische kaart 1:200000, gegeorefereerd © Databank Ondergrond
Vlaanderen
plannummer
8
type plan
Quartair geologische kaart
onderwerp plan locatie plangebied
aanmaakschaal 1:2.000
aanmaakwijze
digitaal
datum
01/07/2018
bron
tertiair geologische kaart 1:50000 © Databank Ondergrond Vlaanderen
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

9
Bodemerosiekaart
locatie plangebied
1:2000
digitaal
01/07/2018
potentiële bodemerosiekaart per perceel 2018 © Databank Ondergrond
Vlaanderen
plannummer
10
type plan
Bodemgebruikskaart
onderwerp plan locatie plangebied
aanmaakschaal 1:2000
aanmaakwijze
digitaal
datum
01/07/2018
bron
bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2012 © AGIV
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

11
Historische kaart
Ferrariskaart
1:2000
digitaal (gegeorefereerd)
01/07/2018
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, schaal
1:25000 (1771 – 1778) © AGIV
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plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
bron

12
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen (detailplannen)
1:2000
digitaal
01/07/2018
Detailplannen (schaal 1:2500) van de Atlas der Buurtwegen (1843-1845 n.C.),
ingescand en gegeorefereerd © AGIV
13
Historische kaart
Topografische kaart van Vandermaelen
1:2000
digitaal
01/07/2018
Gemozaiekeerd beeld van ingescande en gegeorefreerde kaartbladen van de
"Cartes topographiques de la Belgique", 1/20.000, P. Vandermaelen, 1846-1854
© AGIV
14
Luchtfoto
projectgebied in overlay op de luchtfoto van 1971
1:2000
digitaal
01/07/2018
Orthofotomozaïek, 1971, Vlaanderen, grondresolutie 1 m © AGIV
15
Luchtfoto
projectgebied in overlay op de luchtfoto van 1979-1990
1:2000
digitaal
01/07/2018
Orthofotomozaïek, 1979-90, Vlaanderen, grondresolutie 1 m © AGIV
16
luchtfoto
huidige toestand binnen het projectgebied
1:1000
digitaal
01/07/2018

Luchtfoto Vlaanderen, middenschalig, kleur, winter 2017 - kleur © AGIV
plannummer
17
type plan
Centrale Archeologische inventaris
onderwerp plan locatie plangebied + CAI vondstlocaties april 2018
aanmaakschaal 1:8000
aanmaakwijze
digitaal
datum
01/07/2018
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bron

https://cai.onroerenderfgoed.be/
plannummer
18
type plan
Syntheseplan
onderwerp plan het projectgebied, de CAI-locaties en de waterlopen op het Digitaal
Hoogtemodel Vlaanderen
aanmaakschaal 1:8000
aanmaakwijze
digitaal
datum
01/07/2018
bron
zie supra
plannummer
19
type plan
GRB
onderwerp plan Voorstel proefsleuven
aanmaakschaal 1:1000
aanmaakwijze
digitaal
datum
01/07/2018
bron
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB), situatie juni 2018 © AGIV
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terreinniveau na
afgraven teelaarde

-006

-008

betonnen borstwering te
verwijderen

-asfaltverharding: 10cm dik
-funderingskoffer steenslag 0/20: 35cm dik

+020

perceelsgrens

nieuw terreinniveau

draadafsluiting

-008

-067

terreinniveau na
afgraven teelaarde

-betonklinkers 10cm dik
-straatlaag porfiersplit 4cm
-steenslagkoffer 35cm

-008

perceelsgrens
terreinniveau
bestaande toestand

terreinniveau na
afgraven teelaarde

perceelsgrens
perceelsgrens

terreinprofiel B-B

perceelsgrens

perceelsgrens

perceelsgrens
perceelsgrens

perceelsgrens

nieuw terreinniveau

draadafsluiting

terreinniveau
bestaande toestand

+065

terreinprofiel D-D

-betonklinkers 10cm dik
-straatlaag porfiersplit 4cm
-steenslagkoffer 35cm

-asfaltverharding: 10cm dik
-funderingskoffer steenslag 0/20: 35cm dik

nieuw terreinniveau

ondergrondse
parking

aanvulling stabilisé

terreinniveau na
afgraven teelaarde

00.00= vloerpas bestaande winkel

perceelsgrens

nieuw terreinniveau
draadafsluiting

rooilijn

perceelsgrens

perceelsgrens

perceelsgrens

-betonklinkers 10cm dik
-straatlaag porfiersplit 4cm
-steenslagkoffer 35cm

-153
terreinniveau na
afbraak woning

terreinniveau na
afgraven teelaarde

3
woning
sectie B nr B105y

18

2,7%

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2687

-006

KEERWAND

11

3

4

2

1

LUIFEL
VERGROTEN

0

BESTAANDE
LUIFEL

21

1,5%

580

635

4318

asfalt

40

1110

700

20

-006

2%

B
73

straatkolk

+018

nrs.
+002103x2 en 103w2

+002

27
28

61

62

63

64

65

10

67

UITBREIDING VERKOOPSRUIMTE
3256

454

-120

-1.30000

-1.20

-1.30

LOSZONE

0.00

2830 m2

-117

0.00

0.00

TERREINPROFIEL

-97

BESTAANDE SUPERMARKT

NIEUWE
LOSZONE

48

47
TERRAS

4%

2%

4%

2399

2%

32

38

39

+084

40

41

42

grasdallen

43

2,7%

45

46
+047

+050

KEERWAND

44

+070

NR. 21 /12
NR. 21 /11

2
3

313

UITBREIDING
VERKOOPSRUIMTE

-70

max 4%

+042

6

1255

TERRAS

TERRAS

7
8
9

TERRAS

TERRAS

-90

TERRAS

10

13
14

5 APPARTEMENTEN
(1 op gelijkvloers + 4 op verdieping)
MET ONDERGRONDSE PARKING

21

NR. 21 /13

+022

811

VOETPAD

1055

12

NR. 21 /14

OMVORMING
APPARTEMENT
TOT WINKEL

NR. 21/01

3 APPARTEMENTEN

3 APPARTEMENTEN
PLAT DAK
2 bouwlagen

NR. 21 A/11

NR. 21 A/13

NR. 21/02

21a

23a

NR.
23 A/11

NR.
23 A/12

INRIT
-1
PARKING

+60
+052

OPDRACHT

VERBOUWING SUPERMARKT:
-AANLEG NIEUWE PARKING FASE 01

LIGGING

VLAAMS-BRABANT
Beekstraat 23
3051 Sint-Joris-Weert

BOUWHEER

BVBA Agenturen De Clercq
Beekstraat 23
3051 Sint Joris Weert
BTW BE0427 770 295

-70

PLANNENLIJST

WIJZIGINGEN
AB 11-06-2018

-19

5268

VOETPAD

BERGING PLAKDAK
berging
luifel
1 bouwlaag

STAPELRUIMTE

+02

OVERDEKTE TOEGANG

PLAT DAK
2 bouwlagen

n° 23

0.00

UITGANG
UITGANG

4093

-15

-18

INGANG
APPARTEMENTEN

02

INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND

DOSSIER

PROXY SINT-JORIS-WEERT

BOUWHEER

BEEKSTRAAT
gemeenteweg in asfalt
6m breedte

1612
ARCHITECT

AANNEMER

-20
-33

A

E

E

N

b u r g e r l i j k e

+93

AANBESTEDING

poort

526

D

INPLANTING NIEUWE TOESTAND
+095
schaal 1/200

-120

0.00
0.00
0.00

-12
1998

-63

NR.
23 A/13

+01

ivm zichtbaarheid uitrijden

1074

100

11

IN EN UIT
UIT
ONDERGRONDSE VOOR
FIETSEN EN
PARKING
VOETGANGERS

720

100

NR. 21 A/12

65

1375
+098

+060

KEERWAND

+077

IN- UITRIT
PARKING
WINKEL

±65

37

730

36

211

35

PARKING
UIT

+037

2%

34

1

TERRAS

5

500

+006

4557

TERRAS

4

+002

1,5%

+040

R5

3126

49

TERRAS

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

50

-117

3268

1377

51

TERRAS

DOORGANG FIETSERS

52

+028

+044

31

53

betonwand

1000
54

C

1999

RW

1699

55

2%

sectie B nrs. 104s2, B103y2, B103t2, B104r2

UITRIT
ONDERGRONDSE
PARKING

33

PRIVATIEVE
WEG

753

56

+150
+154

LUIFEL

68

29
30

57

+074

150

541

2430

POMPPUT
3000 L

afsluiting in betonnen plaatjes

P

300

-08

1,5%

640

0.00
TRAP

18

+062
+112

LA
AT
S

BESTAANDE
BOVENGRONDSE PARKING
TE HERSCHIKKEN

-008

66

1000

635

3818

C

NP

1,5%

9

platte goot in beton

60

-121

2740

442

UITBREIDING VERKOOPSRUIMTE

2%

-001

59

-1.20

-120

13,65 m à 4%

RW

grasdallen

58

-1.75

OVERDEKTE
IN/UITGANG

TA
A

700

+018

+030

84

1147

+034

sectie B nr B105z

785

helling 4%

-1.75

413
0.00

-008

1,5%

1335 m2
677

104

-08

78

tuin

1,5%

25

+023

500
+049

77

-189

RW

grasdallen

26

betongreppel

2,7%

keerwand

betongreppel

betonklinkers

76

NS

+030

24

+049

75

250

grasdallen

+065

74

FI
ET
SE

72

-237

BEST.
LIFT

80

71

81

70

82

69

23

straatkolk

500

weide

879

+002

79

22

B

-008

-146

WINKELKARRETJES

Bestaande afwerking in tegels op tegeldragers
te herbekijken in functie van passen parking

83

+030

750

-138

afsluiting in betonnen plaatjes

+049

+018

2083

500
FIETSENSTAANPLAATS

19

-09
+002

1,5%

RM

DOORRIT
BRANDWEER

+020
1,5%

HOOG G
ROENSC
HE

-11

-08

5

OG GROENSCHERM
HO
-120

-052

-051

-006
grasdallen

+049

-053
+090

keermuur voorzien + nieuwe afsluiting voorzien

2486

+020

600

+018

-054

-067

670

-059

0

-043

+049

725

+012

781

-021

A

D

+012

483

A

40

19

322

20

2566

AT

afgraven teelaarde

A1@AEEN.BE

A

R

v e n n o o t s c h a p

WWW.AEEN.BE

C

H I

o n d e r

BAALSEBAAN 161

d e

T

E

C

v o r m

v a n

e e n

3120 TREMELO

T 016 53 20 59

T

E N

b v b a

F 016 53 25 19

