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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Actoren:

Locatie:

1

2018H199

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
verkavelingsaanvraag met in totaal een kadastraal
oppervlakte van ca. 3356 m2. 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).

Nick Van Liefferinge (erkend archeoloog, redactie)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111
Lawrence Dingens (auteur)
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Oud-Heverlee, Kauwereelstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box:
punt 1: x= 169583, y= 165627
punt 2: x= 169583, y= 165627
Afd. 5, Sectie B, Percelen 113N, 134B, 135D en 545T2

Periode uitvoering:

02-01-2019 t/m 08-01-2019

Relevante termen1:

Bureauonderzoek, leemstreek, riviervallei

Bebouwde zones:

Geen

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing.

1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
3
4

Zie de Code van Goede Praktijk versie 3.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 3.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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-

de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.

Beschrijving geplande werken:
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes5 voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.
Huidige situatie
Recent werd op het terrein een werfweg uitgegraven tot een diepte van -35 cm onder het maaiveld
en aangevuld met steenslag. Langs de noordzijde van deze weg werd een persleiding aangelegd.
Binnen de contouren van het projectgebied was sprake van een grondstockageplaats, waarbij de
onderliggende grond werd afgegraven tot -30 cm beneden het maaiveld (fig. 1.6). Ten noordoosten
van het projectgebied ligt een open bufferbekken (fig. 1.8).

5

Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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Fig. 1.4: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.

Fig. 1.5: Zicht op de werfweg en de noordelijke helft van het projectgebied.6
6

Deze foto werd genomen tijdens het landschappelijk booronderzoek.
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Fig. 1.6: Zicht op de recent aangelegde werfweg en de grondstockage.

Geplande werken
De initiatiefnemer plant een verkaveling van ca. 0,34 ha in Oud-Heverlee, tussen de Klaverveldstraat
en de Kauwereelstraat (perceel 134A). Op dit terrein worden acht halfopen of open woningen
gerealiseerd met voortuinen en achtertuinen. Binnen het projectgebied wordt ook een wegenis
voorzien die de woningen aansluiting geeft op het bestaande wegennet aan de Kauwereelstraat en de
Klaverveldstraat. Het projectgebied zal opgehoogd worden om wateroverlast te voorkomen. De
geplande werken zullen een volledige verstoring inhouden van het terrein (fig. 1.7 t.e.m. fig. 1.9).

Fig. 1.7: Verkavelingsplan, geprojecteerd op het kadasterplan. 7
7

Zie bijlage voor een gedetailleerd verkavelingsplan op groot formaat.

8
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Zie bijlage voor een gedetailleerd verkavelingsplan op groot formaat.
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Fig. 1.9: Dwarsprofiel van de geplande wegenis. 9

1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen etc. van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen10. Voor wat betreft de beschrijving van de fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de
tertiairgeologische kaart, de quartairgeologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI11 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed12. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen
of de kaart van Vandermaelen) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend
Erfgoed en bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een archeologienota.

9

Zie bijlage voor een gedetailleerde doorsnede op groot formaat.
www.dov.vlaanderen.be
11
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
12
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
10
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1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige, hydrografische en fysisch-geografische kenmerken13.
Het projectgebied is gelegen tussen de Kauwereelstraat, de Klaverveldstraat en het Groot Neerveld in
de gemeente Oud-Heverlee. De gemeente behoort tot de archeoregio van de (zand)leemstreek.
Hydrografisch behoort het terrein tot de Dijlevallei. De Peerdenbemdgracht ligt op ca. 140 m ten
noorden van het projectgebied. Deze waterloop mondt uit in de Dijle, die ca. 320 m ten westen van
het terrein stroomt.
Het terrein is gelegen op een hoogte tussen 29,7 m in het noorden en 28,4 m TAW in het westen (fig.
1.10 t.e.m. fig. 1.12). Het detail van DHM II en de terreinprofielen tonen dat het projectgebied relatief
vlak is. Ook tonen deze kaarten dat de Kauwereelstraat hoger is gelegen.

Fig. 1.10: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.

13

Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.3.2 in de Code van Goede Praktijk versie 2.0.
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Fig. 1.11: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied en twee
terreinprofielen.

Fig. 1.12: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van west naar oost (paars) en van noord
naar zuid (oranje).
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Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Formatie van
Kortrijk (codering Ko). De Formatie van Kortrijk vormde zich tijdens het Vroeg-Eoceen (54,8 ma14 – 49,0
ma). Deze formatie ligt binnen het projectgebied op een diepte van -15 m (volgens de diktekaart
quartair). Hieronder staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens opgesomd volgens
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.14) is het
voornaamste lithografische kenmerk van de Formatie van Kortrijk het voorkomen van
grijze klei.
De quartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be)
(fig. 1.15) duidt het
projectgebied aan met code 3a. Dit betekent het voorkomen van fluviatiele afzettingen uit
het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Late Weichsel, 14 ka – 11,65 ka). Daaronder
bevinden zich eolische afzettingen uit het Weichsel / Vroeg-Holoceen, die bestaan uit silt
(Loess) in het zuidelijke deel van Vlaanderen. Deze afzettingen worden gevolgd door
algemene quartaire hellingsafzettingen en onderaan de sequentie bevinden zich fluviatiele
afzettingen uit het Laat-Pleistoceen (Weichsel-ijstijd).
Volgens de bodemkaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.13) komen in het projectgebied
Alp-gronden voor. Het betreffen (zeer) sterk gleyige gronden in leem zonder
profielontwikkeling. Eventuele colluviale en/of alluviale afzettingen kunnen pleistocene en
holocene bodems hebben afgedekt waardoor de eventueel aanwezige archeologische
resten dan gevrijwaard zijn gebleven van de recente verstoringen.

Fig. 1.13: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied en waterlopen.
14

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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Fig. 1.14: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.15: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied bevindt zich ten westen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert in Oud-Heverlee.
Over de geschiedenis van Oud-Heverlee is relatief weinig gekend15. In de geschreven bronnen komt
het een eerste maal voor als Outhauerla of Outheuerla in 1185.
De vele vondsten van neolithische bijlen en de aanwezigheid van Romeinse grafheuvels wijzen op een
reeds lange bewoning in de omgeving. Er zijn echter geen sites onderzocht waar dit kon worden
vastgesteld16.
Het terrein is sedert de tweede helft van de 18e eeuw (en mogelijk vroeger) nooit bebouwd. De
Ferrariskaart (ca. 1775) (fig. 1.16) toont dat het projectgebied destijds bestond uit grasland (weiland)
langs de rand van de Dijlevallei. De Atlas der Buurtwegen (1841) (fig. 1.17), de Vandermaelenkaart (fig.
1.18) en een luchtopname uit 1971 (fig. 1.19) tonen een gelijkaardige setting.

Fig. 1.16: Uittreksel uit de Ferarriskaart met aanduiding van het projectgebied.

15
16

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120212
Gysseling 1960: 780.
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Fig. 1.17: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.18: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Detail uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied.

1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn voor wat betreft de omgeving van
het projectgebied enkele archeologische waarnemingen en vindplaatsen opgenomen (fig. 1.20).
Op de rechteroever van de Dijle zijn twee bunkers van de KW-linie (WOII) bewaard gebleven (CAIlocaties 165060 en 165059). Ter hoogte van Maison du Cur, zo’n meter 320 ten noorden van het
projectgebied, was volgens kaartstudie een omgrachte pastorij aanwezig in de 18de eeuw (CAI 4705).
Aan de Parochiekerk van Sint-Joris, ca. 422 meter ten noordoosten van het projectgebied, zou zich een
oude kerk hebben gesitueerd. Het betreft een neoclassicistisch bouwwerk uit de 19de eeuw dat werd
geconstrueerd op een laatgotische sokkel (CAI 163432).

17
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Fig. 1.20. Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied (bron: Onroerend Erfgoed).

1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat er een hoge
archeologische verwachting bestaat voor (pre)historische vindplaatsen uit alle mogelijke perioden.
Recent zijn er wel bodemingrepen uitgevoerd op het terrein tot een diepte van maximaal 35 cm
beneden het maaiveld (aanleg werfweg en grondstockage). Aangezien er volgens de bodemkaart
sprake is van alluviale en/of colluviale afzettingen zijn de eventueel aanwezige archeologische
waarden mogelijk gespaard gebleven in de top van de begraven holocene of pleistocene afzettingen.
Om die reden werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd om de lithostratigrafische en
bodemkundige opbouw van het terrein te checken.

1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.
Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische relevante sites.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
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Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken vallen binnen een verkavelingsvergunning waarbij acht halfopen of open
woningen gebouwd zullen worden. Het niet laten doorgaan van deze werken is geen optie.
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Hoofdstuk 2

Landschappelijk bodemonderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte

2.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Actoren:

Locatie:

2018J122

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
verkavelingsaanvraag met in totaal een kadastraal
oppervlakte van ca. 3356 m2. 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).

Nick Van Liefferinge (erkend archeoloog, redactie)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111
Lawrence Dingens (auteur)
Stefaan Dondeyne (aardkundige, auteur)
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Oud-Heverlee, Kauwereelstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box:
punt 1: x= 169583, y= 165627
punt 2: x= 169583, y= 165627
Afd. 5, Sectie B, Percelen 113N, 134B, 135D en 545T2

Periode uitvoering:

10/10/2018 en 30/10/2018

Relevante termen17:

Landschappelijk booronderzoek, leemstreek, riviervallei

Bebouwde zones:

Geen

17

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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2.1.2 Reliëf en bodemgesteldheid
Binnen de contouren van het projectgebied schommelt de hoogte tussen 29,7 m in het noorden en
28,4 m TAW in het westen (fig. 2.1). Het gaat dus om een vlak terrein in de Dijlevallei. De
Peerdenbemdgracht situeert zich op ca. 140 m ten noorden van het projectgebied. Deze waterloop
mondt uit in de Dijle, die ca. 320 m ten westen van het terrein stroomt.
Volgens de bodemkaart komen in het projectgebied Alp-gronden voor. Het betreffen (zeer) sterk
gleyige gronden in leem zonder profielontwikkeling. Eventuele colluviale en/of alluviale afzettingen
kunnen pleistocene en holocene bodems hebben afgedekt waardoor de eventueel aanwezige
archeologische resten dan gevrijwaard zijn gebleven van de recente verstoringen. Recent werd op het
terrein een werfweg uitgegraven tot een diepte van 35 cm onder het maaiveld en aangevuld met
steenslag. Langs de noordzijde van deze weg werd een persleiding aangelegd. Binnen de contouren
van het projectgebied was sprake van een grondstockageplaats, waarbij de onderliggende grond werd
afgegraven tot 30 cm beneden het maaiveld (fig. 2.2).

Fig. 2.1: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 2.2: Zicht op de recent aangelegde werfweg en de grondstockage.

2.1.3 Onderzoeksopdracht
Binnen de onderzoeksopdracht zoals is weergegeven in paragraaf 1.1.3, zijn landschappelijke boringen
nodig om vast te stellen of er sprake is van archeologisch relevante (pedogenetische) zones, die al dan
niet een hoog potentieel bezitten voor de aanwezigheid van (artefacten)vindplaatsen uit de steentijd
(jager-verzamelaars).
Met het landschappelijk booronderzoek wordt de aardkundige opbouw van het terrein en de
ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap geëvalueerd door middel van een gerichte
staalname, in overeenstemming met de Code van Goede Praktijk paragraaf 7.3.1.
Op basis van de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek zal de te volgen strategie voor het
verdere onderzoek bepaald worden.

2.1.4 Onderzoeksmethode en –technieken
Methode
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
- Het type grondboor
- De diameter van de grondboor
- Het patroon van de boringen
- De afstand tussen de boorraaien
- De afstand tussen boringen in een raai
- De oriëntatie van de boorraaien
- De diepte van de boringen
- De wenselijkheid van het zeven van de boorkern
De keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.18
18

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.
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Technieken en motiveringen
De boringen zelf gebeuren met de Edelmanboor met een boorkopdoorsnede van 7 cm. Hiermee kan
tot 125 cm diep worden geboord, wat voor het overgrote deel voldoende is om de boorresultaten in
functie van bodemintactheid degelijk te kunnen interpreteren. Om ervoor te zorgen dat de
dekkingsgraad van de boringen dusdanig is dat het volstaat om voldoende gefundeerde uitspraken te
doen over het geheel van het onderzochte gebied is gekozen voor zeven boringen die regelmatig over
het terrein werden verspreid in functie van het bodemgebruik en de toegankelijkheid van het terrein.
Waar nodig kan met een gutsboor van 3 cm breedte aanvullend worden geboord. De gutsboor werkt
immers minder verstorend en op een gaaf profiel in de guts kan een profielstudie en bijkomende
interpretatie beter worden uitgevoerd. Het was niet wenselijk om de boorkern te zeven, dit in functie
van de doelstelling van het landschappelijk booronderzoek (welke in een notendop het bepalen van
de intactheid van de bodemgesteldheid betreft), gecombineerd met observaties te velde (na
macroscopische inspectie werden geen artefacten aangetroffen in de sedimenten).
Voor de boorbeschrijvingen wordt er gewerkt volgend de FAO richtlijnen19 aangepast aan de Belgische
normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaart. In deze richtlijnen worden voor
profielbeschrijvingen 5 statussen voorgesteld. De boorbeschrijving valt onder status vier, de
voorlaatste. “Soil augering description: soil augerings do not permit a comprehensive soil profile
description; Augerings are made for routine soil observation and identification in soil mapping, and for
that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristics. Soil samples may be
collected from augerings20.”
Uit het bovenstaande blijkt dat de boringen niet toelaten om een bodemprofiel uitgebreid te
beschrijven. Ze worden gebruikt voor standaard bodemwaarnemingen en identificaties in
bodemkartering. Daarom bieden ze ook voldoende informatie voor bodemkarakteristieken. Stalen
kunnen worden genomen voor bepaalde doeleinden. In de FAO richtlijnen komen maar liefst 19
parameters bij een bodemprofielbeschrijving aan bod. Daarvan kunnen slechts enkele weerhouden
worden tijdens boringen.
Horizont
De grenzen van horizonten geven informatie over de dominante factoren die de bodem vormden. In
bepaalde gevallen wijzen ze op de menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen worden
beschreven volgens diepte (in cm), duidelijkheden en topografie.
Belangrijkste bestanddelen
Hier gaat het vooral over de textuur van het sediment. Bodemtextuur verwijst naar de verhouding van
de verschillende korrelgroottes in een bepaald bodemvolume en wordt beschreven als de
bodemtextuur. De korrelgroottes verwijzen naar klei, silt (leem) en zand.
Kleur van de matrix
Bodemkleuren geven de samenstelling én oxidatie-reductie omstandigheden van het heden én het
verleden weer. De kleur wordt over het algemeen bepaald door huidjes van zeer fijne bestanddelen
van gehumificeerd organisch materiaal (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood),
19
20

FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed., 6.
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mangaanoxides (zwart) en andere, of het kan te wijten zijn aan de kleur van het oorspronkelijk
sediment. De kleur van de bodemmatrix van elke horizont moet worden geregistreerd in vochtige
omstandigheden. Hierbij moeten hue, value en chroma zoals aangegeven in de Munsell Soil Color Chart
worden genoteerd.
Bodemstructuur
De bodemstructuur kan slechts in bepaalde gevallen verduidelijkt worden, omdat hiervoor meestal
grotere profielwanden nodig zijn, en is optioneel.
Artefacten
Artefacten zijn vaste of vloeibare substanties die: (1) zijn verwekt of veranderd door vooral mensen als
onderdeel van industriële of artisanale processen, of (2) door menselijke activiteit naar de oppervlakte
zijn gebracht van een diepte waar ze nooit werden beïnvloed door oppervlakte processen.
HTM (Human-transported material)
Dit werd als volgt gedefinieerd: “Human-transported material (abbreviation ‘HTM’): Any solid or liquid
material moved into the soil from a source area outside of its immediate vicinity by intentional human
activity, usually with the aid of machinery, without substantial reworking or displacement by natural
forces”21.

2.2 Assessmentrapport

2.2.1 Resultaten van het landschappelijk booronderzoek
Voor het landschappelijk bodemonderzoek werd een booronderzoek uitgevoerd door een
veldwerkleider (met ervaring in landschappelijk bodemonderzoek) en dit onder begeleiding van een
aardkundige.
De boringen werden uitgevoerd met een edelmanboor met een boorkopdiameter van 7 cm. Er werden
evenredig verspreid over de prospecteerbare delen van het terrein een representatief aantal boringen
geplaatst. In totaal werden er zeven bodemprofielen onderzocht, waarvan twee referentiebodemprofielen (PR6 en PR7) door een aardkundige (fig. 2.3).

21

FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
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Fig. 2.3: Boorpuntenkaart.

Volgens de bodemkaart (fig. 2.3) kunnen de boorpunten in één pedogenetische zone gesitueerd
worden: Het complex AIp zijn sterk gleyige en zeer sterk gleyige gronden op leem zonder en met
profielontwikkeling. Eventuele archeologische waarden in de B- of C-horizont kunnen door afdekking
met alluviale afzettingen goed bewaard zijn gebleven.
Het landschappelijk bodemonderzoek heeft aangetoond dat het projectgebied wordt ingenomen door
alluviale afzettingen, bestaande uit een afwisseling van leem, lichte klei en zandleem. Dit pakket rust
op oudere alluviale, zandafzettingen (cf. bodemtype sAba ten oosten van de site). Deze onderste
zandafzetting, bestaat uit scherp, matig grof zand, dat wat glauconiet bevat. Dit zand lijkt sterk op de
zanden van Brussel, en betreft wellicht herwerkt tertiair materiaal (door rivierwerking afgezet). De top
van dit pakket situeert zich ter hoogte van boorpunten 6 en 7 resp. op een diepte van ca. 130 cm en
180 cm onder het maaiveld (fig. 2.4 en 2.5).
Dergelijke leem afzettingen in de alluviale vlaktes van centraal België zijn typisch voor een erosiefase
van A.D. 1000 tot heden22. Het zandiger substraat daaronder, komt dus overeen met een oudere fase
van erosie en fluviatiele afzettingen. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van (begraven)
afzettingen die behoren bij kronkelwaarden, donken en/of oeverwallen.
Voor wat betreft de gedetailleerde analyse en beschrijving van de referentie-bodemprofielen wordt
verwezen naar bijlage 3.

22

Rommens et. al. 2006: 187-201.
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Fig. 2.4: Beschrijving van het bodemprofiel bij boorpunt 6.23

23

Voor het volledige verslag wordt verwezen naar bijlage 3.
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Fig. 2.5: Beschrijving van het bodemprofiel bij boorpunt 7.24

24

Voor het volledige verslag wordt verwezen naar bijlage 3.
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2.2.2 Interpretatie en bijsturing van het vervolgtraject
De graafwerkzaamheden bij de verkaveling zullen zorgen voor een verstoring van eventueel aanwezige
archeologische waarden in de ondergrond. Om de aanwezigheid van deze archeologische waarden te
checken is verder vooronderonderzoek met ingreep in de bodem noodzakelijk.
Er worden geen artefactenvindplaatsen uit de steentijd verwacht in de alluviale bovengrond die is
afgezet tussen A.D. 1000 en heden. Onder de alluviale bovengrond werden geen indicaties
aangetroffen voor de aanwezigheid van (begraven) afzettingen die behoren bij kronkelwaarden,
donken en/of oeverwallen. Dit verlaagt de kans op de aanwezigheid van stabiele loopoppervlakken en
dus menselijke occupatie tijdens het (laat-)paleolithicum en het mesolithicum (jager-verzamelaars).
Een verder prospectietraject door middel van een archeologisch (verkennend) booronderzoek voor
het opsporen van artefactenvindplaatsen uit de steentijd is dan ook niet nuttig.
Zowel in de alluviale bovengrond als de top van de herwerkte tertiaire afzettingen kunnen
bodemsporen van (pre)historische activiteiten en/of bewoning aanwezig zijn. Verder vooronderzoek
met ingreep in de bodem is dan ook noodzakelijk om dit te checken.
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Hoofdstuk 3

Proefsleuvenonderzoek

3.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

Aanleiding:

Actoren:

Locatie:

2019A1 (proefsleuvenonderzoek)

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
verkavelingsaanvraag met in totaal een kadastraal
oppervlakte van ca. 3356 m2. 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).

Nick Van Liefferinge (erkend archeoloog,
veldwerkleider, redactie)
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111
Sara Claessens (assistent-archeoloog, auteur)
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Oud-Heverlee, Kauwereelstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box:
punt 1: x= 169583, y= 165627
punt 2: x= 169583, y= 165627
Afd. 5, Sectie B, Percelen 113N, 134B, 135D en 545T2

Periode uitvoering:

02-01-2019

Relevante termen25:

Proefsleuvenonderzoek, leemstreek, riviervallei

Bebouwde zones:

Geen

25

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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3.1.1 Vraagstelling en onderzoeksopdracht
De doelstelling van een vooronderzoek met ingreep in de bodem is nagaan of er archeologische
niveaus aanwezig zijn in het projectgebied en op welke diepte, zodat de verstoorde impact van de
geplande werken ingeschat kan worden. Ook dient een vooronderzoek met ingreep in de bodem
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen de grenzen van het
projectgebied en over het potentieel op kennisvermeerdering voor dit terrein. Zo kunnen
beargumenteerde uitspraken worden gedaan over de archeologische waarde van de totaliteit van een
terrein door een beperkt, maar statistisch representatief deel van het terrein op te graven.26
Daarnaast wordt beoordeeld of de data gegenereerd door het vooronderzoek met ingreep in de
bodem bijkomende informatie bieden die de hypothesen gebaseerd op het bureauonderzoek
bevestigen, ontkrachten of nuanceren op vlak van de opbouw van de ondergrond, de aanwezigheid
van de intacte bodems, de verstoringsgraad van het terrein en de eerder geformuleerde
archeologische verwachtingen.
De volgende onderzoeksvragen worden daarbij behandeld:
- Zijn er sites met bodemsporen uit de (pre)historische periode aanwezig binnen de contouren
van het projectgebied?
- Kunnen de aangetroffen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie worden
afgebakend?
- Wat is de relatie tussen de geomorfologische en pedogenetische gesteldheid van het terrein en
de aangetroffen archeologische vindplaatsen?
- Wat is de bewaringstoestand van de aanwezige archeologische waarden?
- Welke vraagstellingen zijn relevant in het geval van een (vlakdekkende) archeologische
opgraving?
Het proefsleuvenonderzoek (en het vooronderzoek in zijn geheel) kan als volledig worden beschouwd
als er voldoende informatie werd gegenereerd om:
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een
archeologische site afdoende staaft.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die het ontbreken van het potentieel op
kennisvermeerdering afdoende staaft.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de mogelijkheid voor een behoud in situ staaft en
een plan van aanpak hiervoor biedt.
- Een te bekrachtigen nota op te maken die de noodzaak voor verder archeologisch onderzoek
staaft en een plan van aanpak hiervoor biedt.

3.1.2 Afbakening van het te onderzoeken gebied
Recent werd op het terrein een werfweg uitgegraven tot op een diepte van 35 cm onder het maaiveld
waarna deze werd aangevuld met steenslag. Deze zone werd niet geselecteerd voor verder onderzoek.
In totaal werd een te onderzoeken gebied afgebakend met een oppervlakte van ca. 2962 m2 (fig. 3.1).

26

Zoals in overeenstemming met de Code Goede Praktijk 3.0, artikel 8.6.
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Fig. 3.1: Afbakening van het te onderzoeken gebied.

3.1.3 Vooropgestelde onderzoeksmethode en –technieken
Voor wat betreft het volledige areaal van het projectgebied bestaat een potentieel voor de
aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen. Om die reden werd een melding
opgesteld voor het uitvoeren van een prospectietraject voor het opsporen van (pre)historische
vindplaatsen met bodemsporen over de prospecteerbare oppervlakte van het terrein. Het volledige
projectgebied wordt geselecteerd voor verder onderzoek, buiten de zone waar reeds een persleiding
en een wegenisfundering gelegen is (fig. 3.2).
De toepassing van de onderzoekstechniek van continue, 2 meter brede proefsleuven met een
parallelle tussenafstand van max. 15 m en aangevuld met kijkvensters zorgt voor een statistisch
representatief beeld van de eventueel aanwezige archeologische waarden. Hierbij wordt 10% van het
terrein opengelegd d.m.v. proefsleuven in een vast grid en 2,5% d.m.v. kijkvensters en/of
dwarssleuven. Er is sprake van twee archeologisch relevante niveaus en dus twee aanlegvlakken. Zowel
in de top van de alluviale afzettingen (onder de bovengrond) als in de top van de herwerkte tertiaire
afzettingen op een diepte tussen 130 cm en 180 cm beneden het maaiveld kunnen bodemsporen en/of
artefacten(concentraties) uit de (pre)historische periode aanwezig zijn. Ter hoogte van zones met
bodemsporen en/of artefactenconcentraties in het eerste archeologisch relevant niveau worden de
proefsleuven niet verdiept, zodat het bodemarchief niet wordt verstoord.
De proefsleuven hebben een breedte van 2 m en worden loodrecht op de vallei van de Dijle (van O
naar W) aangelegd om de relatie tussen de lithostratigrafische opbouw van de ondergrond en het reliëf
zo accuraat mogelijk te vatten. De proefsleuven worden aangelegd in een vast grid. Het betreft
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parallelle raaien van ononderbroken proefsleuven met een maximale tussenafstand van 15 m ten
opzichte van elkaar, gerekend vanuit de centrale lengte-as van de sleuven (fig. 3.2).
De alluviale bovengrond dient laagsgewijs (in lagen met een dikte van max. 10 cm) te worden verdiept
tot het niveau van de top van het pleistoceen substraat of herwerkte tertiaire sedimenten. Dit is
noodzakelijk om eventueel aanwezige bodemsporen in de afzonderlijke horizonten van het
alluviumpakket te kunnen opsporen. Ter hoogte van bodemsporen wordt het vlak niet verder verdiept.
Er wordt verhoogde aandacht besteed aan de registratie en beschrijving van de lithostratigrafische en
bodemkundige opbouw van het terrein. De inzet van een aardkundige bij dit onderzoek is noodzakelijk.

Fig. 3.2: Het sleuvenplan.

3.1.4 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en –methodes
Het veldwerk werd uitgevoerd op 2 januari. Er werden zes proefsleuven aangelegd (fig. 3.3). De drie
meest noordelijke sleuven hadden een OW-oriëntatie. Vervolgens werden drie sleuven haaks op SL3
aangelegd (NZ-oriëntatie). Er dienden twee vlakken te worden aangelegd: één vlak onder de teelaarde
en één vlak in de top van de begraven pleistocene sedimenten of herwerkt tertiair substraat (zie
paragraaf 3.1.3 Vooropgestelde onderzoeksmethode en –technieken). Het terrein was echter zeer nat
(fig. 3.4 en fig. 3.5). Op de zuidelijke helft van het projectgebied werd hierdoor geopteerd om één lange
sleuf in de lengte van het terrein (OW-oriëntatie) net onder de ploeglaag aan te leggen (niveau 1) en
vervolgens drie kortere sleuven haaks op deze sleuf aan te leggen. Deze drie sleuven werden
laagsgewijs dieper aangelegd tot op het tweede niveau (tot de top van het pleistoceen of herwerkt
tertiair substraat).
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In totaal werd een areaal van 332 m2 uitgegraven, wat neerkomt op 11,2% van de oppervlakte die werd
geselecteerd voor verder onderzoek. De dekkingsgraad van 12,5% werd dus net niet bereikt. Het
sleuvenplan moest namelijk aangepast worden door de zeer natte terreinomstandigheden.

Fig. 3.3: Overzichtsplan van de aangelegde proefsleuven.
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Fig. 3.4: Overzichtsfoto van het terrein tijdens het proefsleuvenonderzoek.

Fig. 3.5: Overzichtsfoto van SL5.
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3.2 Assessmentrapport
Op 2 januari 2019 werden zes sleuven aangelegd met een totale omvang van 332 m2 (11,2% van de
totale oppervlakte). Ook werden drie bodemprofielen geregistreerd en werd één spoor (S1) en één
losse vondst teruggevonden. In het spoor werd een fragment van rood geglazuurd aardewerk
teruggevonden.

3.2.1 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee vlakken aangelegd. Een eerste niveau werd vlak
onder de ploeglaag, op een diepte tussen 20 cm en 50 cm onder het maaiveld, aangelegd. Het tweede
archeologisch relevante vlak werd aangetroffen op een diepte tussen 70 cm en 1,30 m onder het
maaiveld. Dit tweede niveau bevond zich in de top van de herwerkte tertiaire afzettingen, net onder
de alluviale afzettingen. Dit zand lijkt sterk op de zanden van Brussel waardoor het vermoedelijk gaat
om herwerkt Tertiair materiaal dat door rivierwerking werd afgezet.27 Er werden ook drie
bodemprofielen geregistreerd. De vastgestelde bodemopbouw is in overeenstemming met de
resultaten van het landschappelijk booronderzoek (zie hoofdstuk 2). In de drie bodemprofielen werd
onder de ploeglaag een pakket alluvium aangetroffen. In dit alluvium werd het eerste archeologisch
relevante vlak aangelegd. Onder het alluvium was er herwerkt tertiair zand aanwezig, waarin het
tweede archeologische vlak werd aangelegd.
De drie profielen worden hieronder beschreven. De horizontopbouw voor het volledige projectgebied
kan dus beschreven worden als Ap-alluvium-(herwerkt) tertiair zand.

27

Dondeyne 2018 (zie bijlage 3).
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PROFIEL 1
Onder een donker grijsbruine ploeglaag (zandleem) van 40 cm dik werd alluvium aangetroffen. In dit
alluvium werd een verder onderscheid gemaakt tussen twee horizonten. Vanaf -90 cm onder het
maaiveld vertoonde het pakket (H3) een licht blauwgrijze kleur wat wijst op reducerende
omstandigheden. Het alluvium erboven (H2) vertoonde eerder een gevlekt bruine kleur. Beide
horizonten bevatten donkerbruine spikkels en houtskoolspikkels, en beide bestonden uit (zand)leem.
Onder het alluvium was, vanaf een diepte van -130 cm, (herwerkt) tertiair zand aanwezig. Deze
horizont heeft een gevlekte (licht)bruine kleur. Het profiel bereikte een diepte van 135 cm waarbij de
grondwatertafel niet werd bereikt.

Projectcode:
Datum:

2019A1
02/01/2019

1. Beschrijver:

Sara Claessens,
Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch:
proefsleuven
Oud-Heverlee -

2. Soort onderzoek:

1

3. Plaats:
Kauwereelstraat
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
2/01/2019
7. Gereedschap:
Graafmachine
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2

m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag,
Schop, Truweel,
Braak,
NVT.
Alp (Natte tot zeer
natte leembodem
zonder
profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-40 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)

3

H2 (Alluvium)
40-90 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl. Br
m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)

4

H3 (Alluvium)
90-130 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LGr-Bl
m. DBr sp. ; [Sp: HK]; (B: v, HCl: O)
H4 (Tertiair zand)
130- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. LBr m.
Br vl. ; [Glau; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -135 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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PROFIEL 2
De Ap-horizont heeft in dit profiel een dikte van 15 cm. Ook hier kan de ploeglaag beschreven worden
als donker grijsbruine zandleem. Hieronder werd gevlekt bruin alluvium aangetroffen met
houtskoolspikkels. Vanaf een diepte van 50 cm onder het maaiveld bevindt het alluvium (H3) zich in
een gereduceerde toestand. Het herwerkte tertiair sediment bevindt zich ter hoogte van dit profiel op
een diepte van 90 cm onder het maaiveld. Ook hier is deze horizont gevlekt (licht)bruin van kleur en
ook hier bereikte het profiel de grondwatertafel niet. PR2 werd aangelegd tot op een diepte van 115
cm onder het maaiveld.

Projectcode:
Datum:

2019A1
02/01/2019

1. Beschrijver:

Sara Claessens,
Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch:
proefsleuven
Oud-Heverlee -

2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
Kauwereelstraat
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
2/01/2019
7. Gereedschap:
Graafmachine
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

1

2

3

m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag,
Schop, Truweel,
Braak,
NVT.
Alp (Natte tot zeer
natte leembodem
zonder
profielontwikkeling)

H1 (Ap1)
0-15 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)

4

H2 (Alluvium)
15-50 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl. Br
m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H3 (Alluvium)
50-90 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LGr-Bl m.
DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (Tertiair zand)
90- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. LBr m. Br
vl. ; [Glau; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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PROFIEL 3:
PR3 heeft een ploeglaag van 40 cm dik, met daaronder een pakket alluvium. Net zoals de profielen die
hierboven zijn besproken kan ook hier een onderscheid gemaakt worden tussen een gevlekt bruine en
een gevlekt licht grijsblauwe (reductie)horizont. De overgang tussen deze twee horizonten situeert
zich op een diepte van ca. 55 cm onder het maaiveld. Onder het alluvium is vanaf een diepte van 95
cm herwerkt tertiair sediment aanwezig. Deze horizont heeft een gevlekte lichtbruine kleur. De
profielput werd uitgegraven tot een diepte van 125 cm. Hierbij werd de grondwaterspiegel niet
bereikt.

Projectcode:
Datum:

2019A1
02/01/2019

1. Beschrijver:

Sara Claessens,
Studiebureau
Archeologie.
Archeologisch:
proefsleuven
Oud-Heverlee -

2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
Kauwereelstraat
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
2/01/2019
7. Gereedschap:
Graafmachine
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

1
2

3

m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag,
Schop, Truweel,
Braak,
NVT.
Alp (Natte tot zeer
natte leembodem
zonder
profielontwikkeling)

H1 (Ap)
0-40 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGr-Br ;
[Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
40-55 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl. Br
m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)

4

H3 (Alluvium)
55-95 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LGr-Bl
m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (Tertiair zand)
95- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. LBr m.
Br vl. ; [Glau; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -125 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
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3.2.2 Sporen- en vondstenbestand
Tijdens het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek werd over het hele projectgebied één spoor (S1)
aangetroffen. In dit spoor werd ceramiek teruggevonden. Verder werd één losse vondst (een stuk
gecorrodeerd ijzer28) teruggevonden.

Fig. 3.6: Allesporenplan.

Het spoor betreft de vulling van een NZ-georiënteerde greppel met een breedte van ca. 1,9 m in het
aanlegvlak. De greppel werd in zowel SL1 als in SL2 aangetroffen. Het spoor tekende zich af onder het
alluviumpakket, in aanlegvlak 2. Het vulling heeft een licht grijsblauwe kleur en is redelijk scherp
afgelijnd. De coupe van deze gracht toont dat het spoor redelijk ondiep (ca. 20 cm diep) en
schaalvormig uitgegraven was. De vulling van de greppel komt overeen met de textuur, kleur en
inclusies van het bovenliggend alluvium. Hieruit kan afgeleid worden dat de gracht is dichtgeslibd met
het alluvium. Bij het zetten van de coupe op het spoor werd een ceramiekscherf teruggevonden. Het
stuk bodem is oxiderend gebakken en is (deels) geglazuurd. Aan de hand van dit artefact zou de greppel
in de late middeleeuwen kunnen worden gedateerd.

28

Dit object werd ingezameld, maar nadien niet meer teruggevonden. Wellicht betrof het een stuk van een
hoefijzer.
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Fig. 3.7: S1 in het aanlegvlak (bovenaan) en in profiel (onderaan).

40

Archeologienota: Een verkaveling aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee

Fig. 3.8: Zicht op een wielgedraaid oxiderend gebakken bodemscherf (S1 in SL2).

Fig. 3.9: Detail van het allesporenplan.

3.2.3 Natuurwetenschappelijke staalnames
Er werden geen staalnames genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.

3.2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Er zijn twee archeologisch relevante niveaus aanwezig. Een eerste vlak werd aangelegd op een diepte
tussen 20 cm en 50 cm onder het maaiveld (in de top van de alluviale afzettingen). Het tweede
archeologische niveau bevindt zich onder het alluvium op een diepte tussen 70 en 1,30 m (in de top
van de herwerkte tertiaire afzettingen). Er werden in totaal drie bodemprofielen, één spoor en één

41

Archeologienota: Een verkaveling aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee
losse vondst geregistreerd. Spoor S1 betrof een greppel die is opgevuld met alluvium. Een fragment
rood geglazuurd aardewerk suggereert een datering van de greppel in de late middeleeuwen.
Door de beperkte hoeveelheid archeologische sporen en vondstmateriaal dat werd aangetroffen
tijdens het proefsleuvenonderzoek kan met zekerheid aangetoond worden dat verder onderzoek
binnen het vergunningsgebied onnuttig is en niet zal leiden tot kenniswinst. Omwille van deze reden
wordt geen verder onderzoek aanbevolen.

3.2.5 Impactbepaling van de geplande werken op het bodemarchief
De geplande werken zullen ingrijpen op een (in kwantitatief en kwalitatief opzicht) beperkt
bodemarchief dat geen toegevoegde waarde meer verschaft voor het vergroten van archeologische
kenniswinst met betrekking tot de regio.

3.2.6 Beantwoording onderzoeksvragen
Zijn er sites met bodemsporen uit de (pre)historische periode aanwezig binnen de contouren van het
projectgebied?
Kunnen de aangetroffen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie worden afgebakend?
Er werd één bodemspoor aangetroffen. Het betrof een met alluvium opgevulde, NZ-georiënteerde
greppel.
Wat is de relatie tussen de geomorfologische en pedogenetische gesteldheid van het terrein en de
aangetroffen archeologische vindplaatsen?
De greppel is (tijdens de late middeleeuwen) dichtgeslibd met alluviale afzettingen.
Wat is de bewaringsgraad van de aanwezige archeologische waarden?
De greppel was (redelijk) scherp afgelijnd in het tweede aanlegvlak en duidelijk aflijnbaar in het profiel.
Welke vraagstellingen zijn relevant in het geval van een (vlakdekkende) archeologische opgraving?
Door het ontbreken van (intacte) archeologisch relevante waarden wordt besloten dat voor dit terrein
geen potentieel aan relevante datawinst bestaat in het geval van verder onderzoek. Een
vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving is dan ook niet nodig en niet nuttig.
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Bijlage 1: Bouwplannen
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Bijlage 2: Profielinventaris landschappelijk booronderzoek
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Bijlage 2 Profielinventaris
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Profiel B1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 11/10/2018
Edelmanboor (diam. 8cm.)
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.

H1 (A)
0-35 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Grind, Keien; ]; G gr.(B: v)
H2 (Alluvium)
35-65 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd; hom.
Br-Gr ; [Keien, Grind; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Alluvium)
65-110 cm: ZeHaVa L>Z; niet gespecifieerd;
hom. LBr-Wt ; [Grind; ]; G gr.(B: v)
H4 (C)
110-155 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd;
hom. LGr-Wt ; G gr.(B: v)
H5 (2C)
155- cm: ZeHaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LOr-Br ; (B: v)
Bereikte diepte: -180 cm.
Grondwatertafel: -150 cm.
Opmerkingen:
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Profiel B2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 11/10/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.

H1 (A)
0-40 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Grind, Keien; ]; G gr.(B: v)
H2 (Alluvium)
40-80 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd; hom.
Br-Gr ; [Grind; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Alluvium)
80-140 cm: ZeHaVa L>Z; niet gespecifieerd;
hom. LBr-Wt ; [Grind; ]; G gr.(B: v)
H4 (C)
140-155 cm: ReZaLo Z>Z; niet gespecifieerd;
hom. LGr-Wt ; G gr.(B: v)
H5 (2C)
155- cm: ReHaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LOr-Br ; G gr.(B: v)
Bereikte diepte: -180 cm.
Grondwatertafel: -150 cm.
Opmerkingen:
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Profiel B3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 11/10/2018
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NVT.

H1 (A)
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H4 (C)
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Profiel B4
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Lawrence Dingens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
donderdag, 11/10/2018
Schop, Truweel, Graafmachine
Grasland, Gras
Open hemel
NVT.

H1 (A)
0-60 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd; hom.
DBr-Zw ; [Veel bio, Grind, Keien; ]; G gr.(B: v)
H2 (Alluvium)
60-110 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd;
hom. Br ; [Keien, Grind; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Alluvium)
110-125 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd;
hom. LBr-Gr ; [Keien; ]; G gr.(B: v)
H4 (C)
125-165 cm: ReHaVa Z>Z; niet gespecifieerd;
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H5 (2C)
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LBr-Or ; (B: v)
Bereikte diepte: -180 cm.
Grondwatertafel: -160 cm.
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11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving
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H2 (Alluvium)
40-65 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd; hom.
LBr ; [Keien, Grind; ]; Di gr.(B: v)
H3 (Alluvium)
65-120 cm: ZeHaVa L>L; niet gespecifieerd;
hom. DGr-Br ; [Grind; ]; G gr.(B: v)
H4 (C)
120-140 cm: ReHaVa Z>Z; niet gespecifieerd;
hom. LGr ; G gr.(B: v)
H5 (2C)
140- cm: ReHaVa Z>Z; niet gespecifieerd; hom.
LOr-Gr ; [Fe-vl; ]; (B: v)
Bereikte diepte: -180 cm.
Grondwatertafel: -140 cm.
Opmerkingen:
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Doel en werkwijze
Ter ondersteuning van een landschappelijke studie uitgevoerd door Studiebureau Archeologie,
werd de geomorfologische context en bodemgesteldheid van de site Kauwereelstraat in Sint-JorisWeert (Oud-Heverlee) onderzocht op 30 Oct 2018.
In aanvulling van eerder uitgevoerde boringen werden twee boringen gedaande (Figuur 1) om de
dikte van de alluviale afzettingen vast te stellen. In dit verslag bespreken we de observaties op
basis van deze twee boringen en brengen die in verband met de bodemkaart (Figuur 2) en
Tertiaire geologische kaart (Figuur 4) van het gebied.

Figuur 1 – Ligging van de twee extraboringen in de site “Kauwereelstraat, Oud-Heverlee” (Bron:
Luchtfoto BingMaps); het studiegebied is de roodgestippelde rechthoek

Bodemkundige observaties
De gedetailleerde beschrijving van de twee boringen zijn weergegeven in Bijlage I. De site
bevindt zich in de alluviale vlakte van de Dijle. Op de bodemkaart is het gebied gekarteerd als
AIp gronden (Figuur 2); dit bodemtype is een complex van Ahp en Aip bodemtypes en duidt op
het voorkomen van kwelzones of brongebieden in valleien1.
Dondeyne, S., Vanierschot, L., Langohr, R., Van Ranst, E., & Deckers, S. (2014). The soil map of the Flemish region
converted to the 3rd edition of the World Reference Base for soil resources. KU Leuven, UGent, Vlaamse administratie.
1
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Figuur 2 - Bodemkaart in combinatie met digitaal hoogtemodel. De site bevindt zich in een gebied
dat gekarteerd als AIp bodems. Dit zijn uitermate natte bodems van kwelzones of brongebieden. Het
aanpalend bodemtype sAba, geeft aan dat er een zandig substraat kan verwacht worden. (Bron data
DOV; beschaduwd terrainbeeld op basis van Lidar res. 1 m × 1 m)

Figuur 3 - Uitstreksel van de Tertiair geologische kaart in de omgeving van Sint-Joris-Weert, met de
Formatie van Kortrijk die de valleibodem domineert en de Formatie Brussel die de heuvels in het
oosten domineert (bron data DOV; beschaduwd terrainbeeld op basis van Lidar res. 1 m × 1 m)
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Beide boringen (Figuur 4 & Error! Reference source not found.) bestaan uit alluviale
afzettingen, die gekenmerkt zijn– in termen van textuur – door homogene maar wisseldende
afzettingen. De bovenste horizont is leem (A), gevolgd door zware leem tot klei (A-E),
waaronder een lichte leem tot zandleem (A-L) zich bevindt, gevolgd door weer een leemlaag die
finaal rust op zand afzettingen. Deze onderste zandafzetting, bestaat uit scherp, matig grof zand,
dat wat glauconiet schijnt te bevatten. Dit zand lijkt sterk op de zanden van Brussel, en is dus
vermoedelijk herwerkte Tertiaire materiaal door rivierwerking afgezet. In termen van drainage
vertoonden beide profielen duidelijk kenmerlen van stuwwater in de bovenste horizonten (van 0
tot 100 -110 cm diepte), en slechts dieper het vlekkenpatroon typisch voor grondwater-gley. De
huidige bodems zouden in het Belgisch bodemclassificatie systeem dan ook beter overeenkomen
met bodemtype Ahp, en in het internationaalbodemclassificatie systeem WRB 2015 zijn het Fluvic
Stagnic Cambisols (Drainic, Amphi-loamic, Epi-siltic, Bathygleyic)
Het Tertiaire substraat van de Formatie van Kortrijk (Figuur 3) is niet bereikt geweest. Het
zandig substraat dat aangeboord werd op 130 cm in boring SJW01/B06 (Figuur 4) en op 180 cm
in boring SJW02/B07 (Error! Reference source not found.) komt dus hoogst waarschijnlijk
overeen met het zandsubstraat dat aangeduid staat als bodemtype sAba ten oosten van de site
(Figuur 2).
Op het digitaalhoogte model (Figuur 2) is ook te zien dat de aanpalende percelen verhoogd zijn
geweest bij het aanleggen van eerder bouwpercelen. Het gebied is verder gedraineerd door
greppels wat te zien was op het terrein, maar ook LiDAR beeld. Het grondwater bevond zich
dan ook op ongeveer 200 cm diepte.

Discussie en conclusies
De bodems van de site bestaan uit alluviale afzettingen van afwisselend leem, lichte klei en
zandleem rustend op oudere alluviale zand afzettingen. Dergelijke leem afzettingen in de alluviale
vlaktes van centraal België zijn typisch voor een erosiefaze van A.D. 1000 tot heden2. Het
zandiger substraat daaronder, komt dus overeen met een oudere faze van erosie en fluviatiele
afzettingen.

Rommens, T., Verstraeten, G., Bogman, P., Peeters, I., Poesen, J., Govers, G., ... & Lang, A. (2006). Holocene
alluvial sediment storage in a small river catchment in the loess area of central Belgium. Geomorphology, 77(1-2),
187-201.
2
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Bijlage I – Beschrijving boringen
Datum 30 Oct 2018
Boring: SJW-01 / B06
Auteur:
Stefaan Dondeyne, Laurens Dingens
Locatie:
Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, , Kauwereelstraat
Coordinate: E 4.64755, N 50.80108; LB72x 169654, LB72y 165662 (gps ± 3 m);
Hoogte: 28.8 m TAW; Grondwater: >> 150 cm (beneden maaiveld)
Classificatie3: BSM: AIp ; BSC: Ahp; WRB-2015: Fluvic Stagnic Cambisol (Drainic, Amphiloamic, Epi-siltic, Bathygleyic)
Horizont
Ap
0-30 cm

Omschrijving
Leem (A), 10YR 3/2 donker
bruin; kleine roestvlekjes

Bg1
30-70

Zware Leem (A tot E),
10YR 5/2 grijsachtig bruin;
met sterk bruine
roestvlekken (7.5YR 5/6) in
Stagnic kleurenpatroon, en
kleine Fe-Mn concentries
Lichte Leem tot Zandleem
(A tot L), 2.5Y 6/1 grijs; met
sterk bruine roestvlekken
(7.5YR 5/6) in Stagnic
kleurenpatroon, en kleine
Fe-Mn concentries

Bg2
70-100

Bl3
100-130

Leem (A), 7.5YR 5/6 sterk
bruin, met licht bruinachtig
grijsvlekken (2.5Y 6/2) van
grondwater gley
2Cl
Hoekig, glauconiet houdend
130-150
lemig zand (S) gemengd met
Leem (A), 2.5Y 6/2 licht
bruinachtig, met geelachtig
bruin (10Y 4/4) van
grondwater gley
Figuur 4 – Boring SJW-1 / B06 afwisselende van alluviale afzetting met wisselende textuur
kenmerken (van zware leem tot zandleem), rustend op 130 cm op glauconiet rijk, scherp matig grof
zand vermoedelijk van herwerkte tertiaire afzettingen

BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 = Soil
Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”.
3
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Datum 30 Oct 2018
Boring: SJW-02 / B07
Auteur:
Stefaan Dondeyne, Laurens Dingens
Locatie:
Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, , Kauwereelstraat
Coordinate: E 4.64736, N 50.80113; LB72x 169640, LB72y 165667 (gps ± 3 m);
Hoogte: 28.8 m TAW; Grondwater: >~ 200 cm (beneden maaiveld)
Classificatie4: BSM: AIp ; BSC: Ahp; WRB-2015: Fluvic Stagnic Cambisol (Drainic, Amphiloamic, Epi-siltic, Bathygleyic)
Horizont
Ap
0-30 cm

Omschrijving
Leem (A), 10YR 3/2
donker bruin; kleine
roestvlekjes

Bg1
30-70

Zware Leem (A tot E),
5Y 5/2 grijsachtig olijf;
met sterk bruine
roestvlekken (7.5YR 5/6)
in Stagnic kleurenpatroon,
en kleine Fe-Mn
concentries
Lichte Leem tot
Zandleem (A tot L),
5Y 6/2 grijsachtig olijf;
met kleine roestvlekken in
Stagnic kleurenpatroon,
en kleine Fe-Mn
concentries

Bg2
70-110

Bl3
110-180

Figuur 5 - Boring SJW-2 /B07 afwisselende van
alluviale afzetting met wisselende textuur
kenmerken (van zware leem tot zandleem), rustend
op 180 cm op glauconiet rijk, scherp matig grof
zand vermoedelijk van herwerkte tertiaire
afzettingen gemengd met wat leem

2Cl
180-200

Leem (A), 5Y 7/2 licht
grijs, met weinig
bruinachtig grijsvlekken
van grondwater gley
Hoekig, glauconiet
houdend lemig zand (S)
gemengd met Leem (A),
10YR 4/6 donker-geel
bruin, met weinig vlekken
van grondwater gley

BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 = Soil
Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”.
4
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Bijlage 5 Fotoinventaris
Vergunningsnummer
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...
2019A1-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
2019A1-OVERZICHT-FO-1

2019A1-PR3-FPR-8

2019A1-SL2-FO-10

2019A1-SL4-FO-7

2019A1-OVERZICHT-FO-2

2019A1-S1VL2-FC-1

2019A1-SL2VL2-FO-1

2019A1-SL4-FO-8

2019A1-OVERZICHT-FO-3

2019A1-S1VL2-FC-2

2019A1-SL2VL2-FO-2

2019A1-SL4-FO-9

2019A1-OVERZICHT-FO-4

2019A1-S1VL2-FC-3

2019A1-SL2VL2-FO-3

2019A1-SL4-FO-10

2019A1-OVERZICHT-FO-5

2019A1-S1VL2-FC-4

2019A1-SL2VL2-FO-4

2019A1-SL4-FO-11

2019A1-OVERZICHT-FO-6

2019A1-S1VL2-FC-5

2019A1-SL2VL2-FO-5

2019A1-SL4-FO-12

2019A1-OVERZICHT-FO-7

2019A1-S1VL2-FV-1

2019A1-SL2VL2-FO-6

2019A1-SL5-FO-1

2019A1-OVERZICHT-FO-8

2019A1-S1VL2-FV-2

2019A1-SL2VL2-FO-7

2019A1-SL5-FO-2

2019A1-OVERZICHT-FO-9

2019A1-S1VL2-FV-3

2019A1-SL2VL2-FO-8

2019A1-SL5-FO-3

2019A1-OVERZICHT-FO-10

2019A1-S1VL2-FV-4

2019A1-SL2VL2-FO-9

2019A1-SL5-FO-4

2019A1-OVERZICHT-FO-11

2019A1-S1VL2-FV-5

2019A1-SL2VL2-FO-10

2019A1-SL5-FO-5

2019A1-OVERZICHT-FO-12

2019A1-S1VL2-FV-6

2019A1-SL3-FO-1

2019A1-SL5-FO-6

2019A1-OVERZICHT-FO-13

2019A1-SL1-FO-1

2019A1-SL3-FO-2

2019A1-SL5-FO-7

2019A1-OVERZICHT-FO-14

2019A1-SL1-FO-2

2019A1-SL3-FO-3

2019A1-SL5-FO-8

2019A1-PR1-FPR-1

2019A1-SL1-FO-3

2019A1-SL3-FO-4

2019A1-SL5-FO-9

2019A1-PR1-FPR-2

2019A1-SL1-FO-4

2019A1-SL3-FO-5

2019A1-SL5-FO-10

2019A1-PR1-FPR-3

2019A1-SL1-FO-5

2019A1-SL3-FO-6

2019A1-SL6-FO-1

2019A1-PR1-FPR-4

2019A1-SL1-FO-6

2019A1-SL3-FO-7

2019A1-SL6-FO-2

2019A1-PR1-FPR-5

2019A1-SL1-FO-7

2019A1-SL3-FO-8

2019A1-SL6-FO-3

2019A1-PR1-FPR-6

2019A1-SL1VL2-FO-1

2019A1-SL3-FO-9

2019A1-SL6-FO-4

2019A1-PR1-FPR-7

2019A1-SL1VL2-FO-2

2019A1-SL3-FO-10

2019A1-SL6-FO-5

2019A1-PR1-FPR-8

2019A1-SL1VL2-FO-3

2019A1-SL3-FO-11

2019A1-SL6-FO-6

2019A1-PR2-FPR-1

2019A1-SL1VL2-FO-4

2019A1-SL3-FO-12

2019A1-SL6-FO-7

2019A1-PR2-FPR-2

2019A1-SL1VL2-FO-5

2019A1-SL3-FO-13

2019A1-SL6-FO-8

2019A1-PR2-FPR-3

2019A1-SL1VL2-FO-6

2019A1-SL3-FO-14

2019A1-PR2-FPR-4

2019A1-SL1VL2-FO-7

2019A1-SL3-FO-15

2019A1-PR2-FPR-5

2019A1-SL1VL2-FO-8

2019A1-SL3-FO-16

2019A1-PR2-FPR-6

2019A1-SL2-FO-1

2019A1-SL3-FO-17

2019A1-PR2-FPR-7

2019A1-SL2-FO-2

2019A1-SL3-FO-18

2019A1-PR3-FPR-1

2019A1-SL2-FO-3

2019A1-SL3-FO-19

2019A1-PR3-FPR-2

2019A1-SL2-FO-4

2019A1-SL4-FO-1

2019A1-PR3-FPR-3

2019A1-SL2-FO-5

2019A1-SL4-FO-2

2019A1-PR3-FPR-4

2019A1-SL2-FO-6

2019A1-SL4-FO-3

2019A1-PR3-FPR-5

2019A1-SL2-FO-7

2019A1-SL4-FO-4

2019A1-PR3-FPR-6

2019A1-SL2-FO-8

2019A1-SL4-FO-5

2019A1-PR3-FPR-7

2019A1-SL2-FO-9

2019A1-SL4-FO-6
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Bijlage 6 Sporeninventaris
Afkortingen:
Aflijning/Bewaring:

Kleur:

Kleur:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

LD-

Licht
Donker

S
D

Scherp
Diffuus

Sl
Go

Slecht
Goed

Var
Nat

Variabel
Niet af te lijnen

Br
Gl
Go
Gr
Or
Rd
Wt
Zw
Bl
Pr
Rz

Bruin
Geel
Groen
Grijs
Oranje
Rood
Wit
Zwart
Blauw
Purper
Roze

gevl.
gelg.
gebr.
hom.
het.

gevlekt
gelaagd
gebrokkeld
homogeen
hetrogeen

m.
k.
r.

met
kern
rand

vl.
sp.
lg.
lgs.
br.
fi.
to.
wi.
le.

vlekken
spikkels
lagen
laagjes
brokken
fibers
tongen
wiggen
lenzen

Textuur/Materiaal:

Bijmenging/Mortel:

Vondsten:

Re
Ze

Redelijk
Zeer

Za
Ha
Va
Lo

Zacht
Hard
Vast
Los

Z
L
K
V

Zand
Leem
Klei
Veen

AM
Be
Bio
Bo
BS
Ce
CeM
DKS
Fe
Fe-slak
FeZS
Glau
HK
Hu
K
KM
KS
KW
KZM
KZS
LS

Asmortel
Beton
Bioturbatie
Bouwceramiek
Baksteen
Cement
Cementmortel
Doornikse KS
IJzerconcreties
IJzerslak
IJzerzandsteen
Glauconiet
Houtskool
Humus
Kalk
Kalkmortel
Kalksteen
Kwarts
Kalkzandmortel
Kalkzandsteen
Leisteen

An
Bo
Ce
Fa
Fl
Gl
Ku
Le
Li
Me
Mu
Na
Pi
St

Me

Mergel

Mg
NS
SK
TG
TM
VL
ZM
ZS

Mangaan
Natuursteen
Steenkool
Tegel
Trasmortel
Verbrande leem
Zandmortel
Zandsteen

Andere
Bouwceramiek
Ceramiek
Faunaresten
Floraresten
Glas
Kunststof
Leder
Litisch materiaal
Metaal
Munt
Natuursteen
Pijpaarde
Staalname

Vlak

Aard

Vorm /
Verband

Aflijning /
Bewaring

Kleur

Textuur /
Materiaal
LxBxH (cm.)

Bijmenging /
Mortel

Vondsten
(Bewaarde)
afmetingen
LxBxH (cm.)

Datering

1
1 en 2
2
Gracht
Langwerpig
ReS
LGr-Bl
ReHaVa L>Z
HK
Ce
x1,8x20
Onbepaald

Opmerkingen

Proefsleuf

1
Spoor
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Bijlage 7 Vondsteninventaris
Totaal:

Spoorinformatie

Laat-Middeleeuws

Spoornummer

Spoortype

LV1

Losse vondst

Metaal

Materiaal

Vorm

2019A1-LV1-Me10

Ijzer

Geglazuurd

Depositietype

Arch. vol.

Opmerkingen

1

Opmerkingen
mogelijk stuk gecorrodeerd
hoefijzer

M (gr)

MAE

M (gr)

1

Datering Vulling

N
1

Datering

MAE

1

Arch. vol.

Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken

Datering

Additieven

2019A1-S1-Ce51

Vorm

1

Additieven

Materiaal

Onbepaald
Bodem

Ceramiek

N

Onder

Gracht

Datering Vulling

Wand

1

Depositietype

Midden

Spoortype

Rand

Spoornummer

Boven

Spoorinformatie

2

1
1

Archeologienota: Een verkaveling aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee

Bijlage 8: Profielinventaris proefsleuvenonderzoek

54

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee
Profiel PR1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 2/01/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGrBr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
40-90 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl.
Br m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl:
O)
H3 (Alluvium)
90-130 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LGrBl m. DBr sp. ; [Sp: HK]; (B: v, HCl: O)
H4 (Tertiair zand)
130- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. LBr
m. Br vl. ; [Glau; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -135 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee
Profiel PR2
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 2/01/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
NVT.

H1 (Ap1)
0-15 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGrBr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
15-50 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl.
Br m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl:
O)
H3 (Alluvium)
50-90 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LGrBl m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (Tertiair zand)
90- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. LBr
m. Br vl. ; [Glau; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Kauwereelstraat te Oud-Heverlee
Profiel PR3
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Sara Claessens, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch:
Oud-Heverlee - Kauwereelstraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
woensdag, 2/01/2019
Schop, Truweel, Graafmachine
Braak,
NVT.

H1 (Ap)
0-40 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; DGrBr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (Alluvium)
40-55 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; gevl.
Br m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl:
O)
H3 (Alluvium)
55-95 cm: ReHaVa L>Z; niet gespecifieerd; LGrBl m. DBr sp. ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H4 (Tertiair zand)
95- cm: ReZaVa Z; niet gespecifieerd; gevl. LBr
m. Br vl. ; [Glau; ]; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -125 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

