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Stadscontext, proefputten, Dijle, alluviaal gebied, rivierafzettingen, Nieuwe
Tijd
Zie bijlage 8
Thomas Apers (erkend archeoloog projectleider), Lies Dierckx (erkend
archeoloog), Jeska Pepermans (assistent-archeoloog veldwerkleider),
Werner Wyns (veldtechnicus), Lisa Van Ransbeeck (stadsarcheoloog
Leuven), Grondwerken Ivan Steurs, Ine Léonard (consulent Agentschap
Onroerend Erfgoed), Frederic Goethals (contactpersoon initiatiefnemer)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

Figuur 1: Totaalplan proefputtenonderzoek weergegeven op het kadasterplan. Hoogtes in TAW voor
WP1, WP 2-4 in -m ten opzichte van het bestaande maaiveld (bron: geopunt.be).
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1. Inleiding
In het kader van het plaatsen van een nieuwbouw met bijhorende verhardingen, werd een
proefputtenonderzoek uitgevoerd ter hoogte van het Paridaensinstituut, langs de
Janseniusstraat te Leuven.
Uit de resultaten van het vooronderzoek kan gesteld worden dat er geen archeologische site
aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen geen maatregelen getroffen worden. Het door
middel van proefputten onderzochte plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft
kan dan ook worden vrijgegeven voor de geplande werken, zoals neergeschreven in het
verslag van resultaten bureauonderzoek (2018G206) en het verslag van resultaten
proefputtenonderzoek (2018J19).

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Het uitgevoerde proefputtenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het programma van
maatregelen van het bureauonderzoek (2018G206), eventuele afwijkingen daarop werden
beschreven in het verslag van resultaten proefputtenonderzoek (2018J19).

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Uit het proefputtenonderzoek (zie verslag van resultaten proefputtenonderzoek (2018J19))
bleek dat er zich op het onderzochte deel van het plangebied geen archeologische site bevond.
Tijdens het proefputten onderzoek kon geen enkel archeologisch grondspoor geregistreerd
worden. Wel werden er alluviale afzettingslagen en ophogingspakketten herkend. Het
ontbreken van duidelijke nederzettingssporen doet vermoeden dat het plangebied binnen de
advieszone deel uitmaakte van het cultuurlandschap, maar dat bebouwing er uit bleef.
Redenen daarvoor kunnen zijn dat de advieszone zich voor de Nieuwe Tijd bevond in een
overstromingsgebied, waar de Dijle regelmatig uit haar oevers trad. Mogelijks geldde er ook
een verbod om te bouwen tegen de stadsomwalling (iets meer naar het noorden toe) zolang
deze in gebruik was. Daarnaast werd er ook een groot aantal verstoringen en puinpakketten
vastgesteld, die aangeven dat de bodem toch ook een impact gekend heeft. De moederbodem
bleek wel bewaard, maar daarop werden geen archeologische sporen aangetroffen.

2.3. Waardering van de archeologische site
Het proefputtenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt binnen het
door proefputten onderzochte deel van de advieszone binnen het plangebied.
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2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren, zeker ter hoogte van de nieuwbouw die volledig
onderkelderd zal worden. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, heeft dit geen
impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van
maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen
op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologische sporen/vondsten tijdens de
werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed1. Daarnaast wordt er geadviseerd om alvorens
de werken aan te vatten, dit duidelijk te communiceren met de stadsarcheoloog van Leuven.

1

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.

