
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIE    

 

Leuven, Ter Bank 

 

ONDERZOEKSRAPPORT HEMBYSE ARCHEOLOGIE 

 

2016-07-TER BANK-BP 

 

 

Bureaustudie: aanvullingen op beheersplan 

Versie van 18 oktober 2017 

 

 

De Smaele Bart & Pieters Hadewijch 

   

2017 

 

     



    

    

 

HEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIE    

2 

INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE        

1 Uitvoerder ........................................................................................................... 3 

2 Aanvullende data betreffende het beheersplan ................................................. 3 

02.03.01_Bestaande opgravingsgegevens of Monitoringsonderzoeken .............. 3 

02.03.03_Hiaten in kennis ..................................................................................... 6 

03.03.05_Inventarisatie van de knelpunten ........................................................... 7 

04.04_Erfgoedwaarden van het archeologisch erfgoed ...................................... 10 

05.05_Doelstellingen archeologisch erfgoed ...................................................... 11 

06.03_Werkzaamheden archeologisch erfgoed ................................................. 12 

3 BRONNEN ........................................................................................................ 15 

4 LIJST VAN BIJLAGEN ....................................................................................... 16 

 

  



    

    

 

HEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIE    

3 

1111 Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder     

De aanvulling op het onderdeel “archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de 

bodem”, dat deel uitmaakt van het beheersplan voor de voormalige priorij van 

Terbank, in opdracht van de School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank vzw, is 

uitgevoerd door Hembyse Archeologie.  

 

Hembyse Archeologie is een handelsnaam van Hembyse bvba. Hembyse bvba is 

door het Agentschap Onroerend Erfgoed van rechtswege erkend als archeoloog, 

conform Artikel 3.5.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (erkenning 

OE/ERK/Archeoloog/2017/00193).  

2222 Aanvullende data betreffende het beheersplan Aanvullende data betreffende het beheersplan Aanvullende data betreffende het beheersplan Aanvullende data betreffende het beheersplan     

02.03.01_Bestaande opgravingsgegevens of Monitoringsonderzoeken02.03.01_Bestaande opgravingsgegevens of Monitoringsonderzoeken02.03.01_Bestaande opgravingsgegevens of Monitoringsonderzoeken02.03.01_Bestaande opgravingsgegevens of Monitoringsonderzoeken    

>>> plan CAI 

>>> CAI-sheets in pdf 

>>> plan KW-linie  

Voor het inventariseren van de gekende archeologische data (vooronderzoek 

zonder ingreep in de bodem, zie ook Artikel 2.1 §8 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013) binnen en rond het onderzoeksgebied 

kan gebruik worden gemaakt van verschillende datasets. De eerste en meest 

bruikbare is de Centrale Archeologische Inventaris of CAI. Hierbij moet worden 

gesteld dat de CAI een “levend” instrument is, dat boogt op nieuwe data en 

voortschrijdende inzichten. Dit betekent dat niet alle bestaande gegevens 

noodzakelijkerwijs reeds in deze databank zijn opgenomen. De CAI is geraadpleegd 

op 3 oktober 2017 en onderliggende tekst kan dus geen rekening houden met data 

die nadien gewijzigd of aangevuld zijn.  

 

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van de historische stad Leuven, die 

voor dit onderzoek niet in het overzicht van de CAI is opgenomen. De zeer 

uitgebreide dataset voor de historische stad Leuven zou een over-representatie van 

de archeologische data in de regio geven. In die optiek is gekozen voor een 

opdeling van de CAI-meldingen binnen een bepaalde straal van het huidige 

onderzoeksgebied.  

 

Het onderzoeksgebied zelf staat in de CAI opgenomen als melding 5207 en vat de 

basis-archeologische gegevens voor het onderzoeksgebied samen. Zo staat het 

gebied gekarteerd als een vol-middeleeuwse bewoningskern (1197), die gradueel 

verder ontwikkeld is tot het kloostercomplex zoals het in de huidige vorm bestaat. 

Deze interpretatie geschiedde op basis van kaartenmateriaal. Deze melding is een 

eerste indicator voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen en 

structuren binnen het onderzoeksgebied, te dateren in de volle middeleeuwen. De 
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aanwezigheid van een leprozerie duidt indirect op de mogelijke aanwezigheid van 

inhumaties, zowel van de kloostergemeenschap als van de overleden patiënten. 

Vergelijkbare inhumaties van overleden lepra-patiënten zijn aangetroffen te Kortrijk 

(CAI 76569) en Harderwijk (Nederland). De mogelijke aanwezigheid van deze 

grafcontexten dwingt tot bepaalde beheersdoelstellingen (cf. infra).  

 

Op basis van de omliggende meldingen kan een inschatting worden gemaakt van 

de kans op het aantreffen van archeologische sporen en relicten uit dezelfde 

periode (i.e. volle middeleeuwen) of andere periodes.  

In de onmiddellijke omgeving (straal van 250 meter rond het onderzoeksgebied) zijn 

twee CAI-meldingen opgenomen. Het betreft locaties 165091 en 165099, die slaan 

op twee bunkers van de zogenaamde KW-linie. Deze linie is tijdens het Interbellum 

door het Belgisch leger aangelegd om een mogelijke inval vanuit Duitsland tegen 

te houden. De linie bestond uit bunkers en antitankversperringen, maar de linie 

heeft bij de Duitse invasie in mei 1940 niet stand gehouden.  

 

De meest westelijke bunker waarvan hier sprake zou nooit gebruikt zijn, echter 

enkel kortstondig bemand. Er is in de CAI geen sprake van verbindingsloopgraven, 

wat er op duidt dat de kans op het aantreffen van archeologische resten van deze 

linie vrij klein is.  

 

Wanneer anderzijds de gekende posities van de bunkers van de KW-linie met de 

situering van het onderzoeksgebied geconfronteerd worden, blijkt dat het 

onderzoeksgebied zich midden in de KW-linie bevindt. Het gedeelte tussen Leuven 

en Namen, waar het onderzoeksgebied Ter Bank zich bevindt, werd in mei 1940 

door Britse eenheden verdedigd. In noordelijke richting waren Belgische eenheden 

gelegerd. Men kan dus veronderstellen dat er in de kortstondige maar hevige 

gevechten in mei 1940 sporen van deze gevechten in de ondergrond zijn 

achtergebleven. Men kan denken aan kleine loopgraven, schuttersputten, 

bomkraters en allerlei losse uitrustingsstukken. Ook de mogelijke aanwezigheid van 

deze resten houdt bepaalde beheersdoelstellingen in (cf. infra).  

 

De meeste CAI-meldingen in de onmiddellijke omgeving hebben dus betrekking op 

-hoofdzakelijk afgebroken- bunkers van de KW-linie. Het militaire verleden van het 

onderzoeksgebied Ter Bank gaat echter verder terug dan het Interbellum, CAI-

melding 212735 slaat immers op het 17e-eeuwse legerkamp van het Beleg van 

Leuven. Een dergelijk legerkamp, dat circa twee weken aanwezig was, laat mogelijk 

ook sporen in de ondergrond na. Het kan gaan om haarden, afvalkuilen en losse 

uitrustingsstukken. Deze mogelijke aanwezigheid van deze resten houdt bepaalde 

beheersdoelstellingen in (cf. infra). Rond Leuven is niet alleen een militair kamp 

aangelegd, het beleg van Leuven was wel degelijk een bloedige militaire 

confrontatie. Hierbij werd verschillende keren getracht om de stadsvesten te 

doorbreken, de aanwezigheid van aanvalsloopgraven ten noorden van het 



    

    

 

HEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIEHEMBYSE ARCHEOLOGIE    

5 

onderzoeksgebied zijn hiervan het resultaat. CAI-locatie 208976 omschrijft de zone 

waarbinnen deze aanvalsloopgraven mogelijk aanwezig zijn. Dit betekent dat er 

binnen het onderzoeksgebied van Ter Bank een lage kans is op het aantreffen van 

loopgraven uit de 17e eeuw, maar gezien het feit dat Ter Bank zich binnen het 

legerkamp bevond kan worden gedacht aan allerlei sporen die met het militaire 

leven te maken hebben. Dergelijke sporen zijn reeds eerder bij archeologisch 

onderzoek aangetroffen, bijvoorbeeld te Lanaken (militair kamp, opgraving) en 

Oudenaarde (veldslag, veldkartering).  

 

De aanwezigheid van resten van het militaire verleden is ook gebleken uit een 

archeologisch onderzoek -nagenoeg het enige in de dichte omgeving- ten zuiden 

van het huidige onderzoeksgebied, met name aan de Celestijnenlaan (CAI 208705). 

Hierbij werden uitrustingsstukken en munitieartikelen uit de Eerste Wereldoorlog 

aangetroffen, maar ook losse munten, waaronder één uit de Romeinse periode. In 

combinatie met de aanwezigheid van een grafmonument uit de Romeinse periode 

ten westen van het onderzoeksgebied (CAI 163017) kan worden gesteld dat er een 

verwachting is voor de aanwezigheid van resten uit de Romeinse periode. Hierbij 

kan worden gedacht aan crematiegraven of nederzettingssporen (grondsporen). 

Ten zuidwesten daarvan werd reeds in de jaren ’60 van de vorige eeuw Romeins 

materiaal aangetroffen dat mogelijk van een grafmonument afkomstig was.  

 

Op basis van de data kan worden gesteld dat er binnen het onderzoeksgebied kans 

is op het aantreffen van sporen uit minstens drie verschillende periodes.  

1. Er is een kans op het aantreffen van sporen uit de Tweede Wereldoorlog, 

hierbij kan worden gedacht aan schuttersputten, afvalkuilen, kleine 

loopgraven, bomkraters. Er kan ook verwacht worden dat er losse 

elementen van uitrustingsstukken (insignes, gespen, …), munitieartikelen 

(hulzen, handgranaten, tactisch schroot, schrapnel, …) in de ondergrond 

aanwezig zijn.  

2. Er is tevens een kans op het aantreffen van sporen die verbonden kunnen 

worden aan het beleg van Leuven. Hierbij kan worden gedacht aan haarden, 

haardkuilen, afvalkuilen, latrines en losse elementen van uitrustingsstukken 

(insignes, gespen, …), munitieartikelen (musketkogels, kanonskogels, …) die 

in de ondergrond aanwezig zijn.  

3. Er is een grote kans op het aantreffen van sporen uit de middeleeuwen. Het 

civiele verleden van het onderzoeksgebied gaat terug tot de volle 

middeleeuwen. Men kan hierbij uitgaan van de verwachting naar allerlei 

sporen die met de abdij te maken hebben (afvalkuilen, waterputten, …), 

maar ook sporen van de leprozerie (inhumaties). Nederzettingssporen die 

ouder zijn dan de 12e eeuw kunnen tevens worden verwacht en hierbij gaat 

het om grondsporen van nederzettingen (houten structuren).  
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Op basis van de data kan worden gesteld dat er binnen het onderzoeksgebied ook 

kans is op het aantreffen van sporen uit volgende periodes.  

 

1. Er kunnen sporen uit de Romeinse periode worden verwacht, met name 

sporen van begravingen. Romeinse grafvelden kunnen zich over grote 

oppervlaktes uitstrekken en kunnen allerlei vormen aannemen, het hoeft niet 

noodzakelijk om grafheuvels te gaan.  

2. Er kunnen mogelijk ook sporen uit de Eerste Wereldoorlog worden verwacht, 

 

Er moet tevens onder voorbehoud worden gesteld dat de verwachting naar sporen 

uit boven vernoemde periode de mogelijke aanwezigheid van archeologische 

sporen uit andere periodes niet uitsluit.  

 

De aangewezen methode om deze archeologische sporen ofwel te bewaren, ofwel 

op te sporen en te behouden van vernieling, worden verder in de tekst besproken 

als beheersmaatregelen.  

02.03.03_Hiaten in kennis 02.03.03_Hiaten in kennis 02.03.03_Hiaten in kennis 02.03.03_Hiaten in kennis     

>>> in het basisdocument, §02.03.03 worden onderzoeksvragen geformuleerd. 

Onderstaande onderzoeksvragen zijn een suggestie voor aanpassing van deze 

vragen.  

 

ONDERZOEKSVRAGENONDERZOEKSVRAGENONDERZOEKSVRAGENONDERZOEKSVRAGEN    

De vraagstelling van het onderzoek dient gericht te zijn op zowel de bouw- en 

occupatiegeschiedenis van de priorij, als op de subtiele sporen uit oudere en 

jongere periodes. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen 

beantwoord worden: 

 

- Wat is de aard, datering en de omvang van de aangetroffen 

archeologische sporen en structuren ? Welke informatie bieden ze, 

welk kennispotentieel herbergen ze en wat kan hieruit worden 

besloten voor het beheer van de mogelijk nog aanwezige 

archeologische sporen en structuren ? 

- Wat is de aard, datering en de spreiding van de aangetroffen 

archeologische relicten ? Welke informatie bieden ze, welk 

kennispotentieel herbergen ze en wat kan hieruit worden besloten 

voor het beheer van de mogelijk nog aanwezige archeologische 

relicten ?  

- Wat is de stratigrafische en chronologische situering van de 

aanwezige archeologische resten ? 

- Zijn er in die optiek antropogene ophogingslagen aanwezig en zo ja, 

wat is de datering, samenstelling en de impact op de 

archeologische sporen en structuren ?  
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- Wat is de relatie tussen de bestaande gebouwen en het 

aangetroffen archeologisch erfgoed ? Wat is de waarneembare 

impact van de verschillende bouwfasen op de archeologische 

sporen en structuren ?  

- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de 

archeologische objecten, wat is de conserveringsgraad en wat is het 

kennispotentieel in het kader van de ontstaans- en 

bewoningsgeschiedenis van de site? Wat is het kennispotentieel in 

het kader van de militaire geschiedenis van de regio ?  

- Welke tafonomische processen kunnen worden waargenomen en 

wat kan hieruit worden besloten voor het beheer van de mogelijk nog 

aanwezige archeologische resten ?  

- Wat zeggen de aangetroffen archeologische objecten over de 

welstand, levenswijze, sociale, economische en culturele 

achtergrond van de gebruikers/bewoners van de site gedurende de 

verschillende bewoningfasen ?  

- Is verder natuurwetenschappelijk onderzoek mogelijk en -zo ja- 

noodzakelijk voor het begrip van de archeologische sporen en 

structuren ?  

- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de bestaande 

kennis van de ontwikkeling van de site ?  

- Kunnen de resultaten in een ruimer historisch en geografisch kader 

geplaatst worden en wat is de impact op de bestaande 

archeologische en historische krijtlijnen ?  

03.03.05_Inventarisatie van de knelpunten 03.03.05_Inventarisatie van de knelpunten 03.03.05_Inventarisatie van de knelpunten 03.03.05_Inventarisatie van de knelpunten     

>>> plan erosie 

>>> plan bodemkaart 

>>> plan bodembedekking 

>>> plan digitaal terreinmodel  

Het eerste doel in het beheer van archeologische sporen, structuren en sites is het 

behoud in situ. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is behoud “ex situ” noodzakelijk. 

Ook wanneer behoud in situ betracht wordt, blijft een aantal knelpunten overeind. 

De natuurlijke staat van het terrein, de ondergrond of de waterhuishouding kunnen 

specifieke problemen veroorzaken en schade aan het archeologisch erfgoed 

teweegbrengen.  

 

Het eerste knelpunt is altijd dat het onderzoeksgebied deel uitmaakt van een 

menselijke dynamiek waarin veranderingen altijd aanwezig zijn en aanwezig zullen 

zijn. In het beheersplan voor de site van Ter Bank wordt in eerste instantie een 

renovatie en een opwaardering van het gebouwenbestand voorzien. Het 

voornaamste knelpunt is dat een aantal storende elementen kunnen worden 

afgebroken. Bij deze werken is het van groot belang om gepaste maatregelen te 
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nemen om het mogelijk aanwezig archeologisch erfgoed van vernieling te vrijwaren. 

Het is immers zo dat de aanwezigheid van bovengrondse, recente structuren niet 

altijd een afwezigheid van oudere archeologische relicten vooropstelt, wel 

integendeel.  

Voor het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied kan voor de inventarisatie van 

de knelpunten worden gekeken naar de staat van het terrein en de natuurlijke 

kenmerken van dit terrein.  

 

Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied bestaat hoofdzakelijk uit tuin, gelegen 

op een vrij sterke helling (cf. §03.03.03) in zuidelijke richting. Dit geeft aan dat zowel 

de huidige bodembedekking als de erosiegevoeligheid van het terrein van belang 

zijn in het behoud en het beheer van mogelijk aanwezig archeologisch erfgoed. In 

eerste instantie kan de erosiegevoeligheidskaart voor Vlaanderen worden 

geraadpleegd.  

 

De Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten geeft voor elke 

gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor bodemerosie weer (de 

dato 2006). De kaart geeft dus op niveau van Vlaanderen een eerste indicatie van 

de locatie van erosiegevoelige gebieden. De kaart is een afgeleide van de 

potentiële bodemerosiekaart per perceel (de dato 2006). Op de 

Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten staat het gebied ingekleurd 

als “Medium erosiegevoelig”. Het onderzoeksgebied is niet fundamenteel 

veranderd sinds 2006, dus de kaart is nog steeds van toepassing. De mate waarin 

een gebied erodeert kan gevolgen hebben voor de archeologische waarde van het 

gebied: wanneer een site zich in een sterk tot zeer sterk erosiegevoelig gebied 

bevindt, is algemeen gesteld de kans op bewaring kleiner, of is de kans op het 

beschadigen van dit archeologisch erfgoed groter. Anderzijds kunnen 

archeologische lagen door geërodeerde pakketten worden afgedekt, waarbij de 

kans op een goede bewaring over het algemeen verbetert (of beter wordt geacht). 

In combinatie met de kennis van de bodemkaart kan een inschatting worden 

gemaakt van de impact van erosie op het archeologisch erfgoed.  

 

Het onderzoeksgebied zelf is gekarteerd als OB, wat betekent dat de gebieden 

bebouwd zijn en er geen bodemkundige data opgenomen zijn. De omliggende 

gronden staan echter gekarteerd als Aba en Lbp. Er kan echter worden afgeleid dat 

het noordelijke deel van het onderzoeksgebied zich oorspronkelijk op de gronden 

in de serie Lbp bevond en het zuidelijke deel op gronden in de serie Aba. Deze 

laatste zijn leemgronden met een textuur B-horizont, met andere woorden 

voormalige landbouwgronden waarin de bewaring van archeologische sporen en 

structuren mogelijk is. De gronden in de serie Lbp zijn droge zandleemgronden 

zonder profielontwikkeling, wat strookt met de topografische ligging. Dit zijn 

voormalige landbouwgronden waar de inwerking van landbouwactiviteiten en 
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erosie reeds een deel van de archeologische lagen hebben verstoord, maar waar 

archeologische sporen en structuren desalniettemin bewaard kunnen zijn. 

 

Een onmiskenbare invloed op de natuurlijke erosie van het gebied is het landgebruik 

en de bodembedekking. In dit geval is er vermoedelijk reeds sinds de 

middeleeuwen een vrij geconsolideerde situatie, waarbij akkerland en begroeiing 

als voornaamste factor voor stabiliteit hebben gezorgd. Dit betekent dat de 

bewaring van archeologische resten in de niet-verstoorde delen van het 

onderzoeksgebied verwacht wordt goed te zijn.  

 

Een derde knelpunt is dus de huidige bodembedekking of het verwijderen daarvan, 

met name het verwijderen van bomen, oppervlakkige structuren (paden, …). Deze 

ingrepen kunnen een nefaste invloed hebben op de mogelijk aanwezige 

archeologische sporen en structuren in de ondergrond. Gepaste maatregelen voor 

deze werkzaamheden zijn dan ook noodzakelijk.  

 

Een laatste punt grijpt terug op de insteek van dit hoofdstuk, namelijk de topografie 

van het terrein. Op basis van het DTM Vlaanderen kan worden gesteld dat het 

onderzoeksgebied op de rand van een opduiking in het landschap gelegen is, die 

een overzicht biedt op de vallei van de Dijle. Dit is een uitgelezen locatie voor 

archeologische sporen en structuren, de sporen van Romeinse begraving (CAI 

163017) bevinden zich bijvoorbeeld op dezelfde opduiking. 

 

Men kan vermoeden dat de topografie van het terrein relatief weinig is gewijzigd 

sinds het begin van de uitbouw van het kloostercomplex. Door de uitbouw van dit 

complex is de situatie de facto gestabiliseerd.  

Dit betekent dat het wijzigen van deze topografie een impact op de mogelijk 

aanwezige archeologische sporen en structuren kan hebben. Voor elke 

reliëfwijziging binnen het onderzoeksgebied dienen gepaste maatregelen genomen 

te worden.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de initiële beheersdoelstelling voor het 

archeologisch erfgoed het behoud in situ moet zijn. Hierbij kunnen vier knelpunten 

geïnventariseerd worden, namelijk:  

 

- de huidige bebouwing en de daaraan gekoppelde werkzaamheden 

- het huidige landgebruik en de bodembedekking van de niet-bebouwde 

delen van het onderzoeksgebied 

- het wijzigen van de topografie van het terrein  

- het historische landgebruik en de daaraan gekoppelde erosie (= verstoring) 

van het onderzoeksgebied.  
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Om tot concrete beheersdoelstellingen voor het mogelijk aanwezige archeologisch 

erfgoed te komen is een assessment van de erfgoedwaarden van dit mogelijk 

aanwezige archeologisch erfgoed noodzakelijk.  

04.0404.0404.0404.04____Erfgoedwaarden van het archeologisch erfgoed Erfgoedwaarden van het archeologisch erfgoed Erfgoedwaarden van het archeologisch erfgoed Erfgoedwaarden van het archeologisch erfgoed     

Om een evaluatie van de archeologische erfgoedwaarden van het 

onderzoeksgebied te doen dient het archeologisch erfgoed gekend te zijn. Hiervoor 

kan teruggegrepen worden naar de onderzoeksvragen, die betrekking hebben op 

de bouw- en occupatiegeschiedenis van de priorij.  

 

Heden is het archeologisch erfgoed binnen het onderzoeksgebied nog onbekend 

en om de onderzoeksvragen te beantwoorden dient het archeologisch erfgoed 

binnen het onderzoeksgebied eerst te worden opgespoord, gedocumenteerd en 

geëvalueerd te worden. Aangezien de eerste beheersdoelstelling voor het 

archeologisch erfgoed het behoud in situ is, wordt het opsporen van archeologisch 

erfgoed dan ook pas uitgevoerd wanneer dit mogelijk aanwezige erfgoed in gevaar 

zou dreigen te zijn. Zoals reeds vermeld dient dit te gebeuren naar aanleiding van 

grote grondwerkzaamheden, maar het kan ook gebeuren naar aanleiding van de 

voornoemde knelpunten (cf. 03.03.05).  

 

Tot wanneer het archeologisch erfgoed opgespoord en geëvalueerd is, dient het 

volledige onderzoeksgebied als archeologisch waardevol beschouwd te worden. Er 

zijn immers voldoende aanwijzingen dat er zich binnen het onderzoeksgebied 

archeologische sporen en structuren kunnen bevinden.  

 

In eerste instantie zijn zes zones afgelijnd waarbinnen zich op basis van de 

historische nota archeologische sporen en structuren kunnen bevinden. In deze zes 

zones kunnen sporen aangetroffen worden die rechtstreeks met de geschiedenis 

van de priorij verband houden. Deze zones zijn voornamelijk afgelijnd op basis van 

kaartenmateriaal en hebben dus betrekking op een specifiek soort archeologische 

sporen en structuren, namelijk muurwerk, met uitzondering van de sporen van het 

legerkamp uit het Beleg van Leuven.  

 

Op basis van het onderzoek van de CAI-databank is echter ook gebleken dat de 

kans op het aantreffen van zowel oudere als jongere archeologische sporen en 

structuren bestaande is. In onderstaande tabel wordt een overzicht geboden van 

de verschillende types archeologische sporen en structuren die mogelijk binnen het 

volledige onderzoeksgebied (dus niet louter binnen de zes afgelijnde zones) 

aanwezig zijn.  

 

WATWATWATWAT    HerkenbaHerkenbaHerkenbaHerkenbaarheidarheidarheidarheid    KwetsbaarheidKwetsbaarheidKwetsbaarheidKwetsbaarheid    

Vermoedelijke Vermoedelijke Vermoedelijke Vermoedelijke 

aaaarcheologische rcheologische rcheologische rcheologische 

periodeperiodeperiodeperiode    

Kenniswinst ?Kenniswinst ?Kenniswinst ?Kenniswinst ?    
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Losse Losse Losse Losse 

archeologische archeologische archeologische archeologische 

objectenobjectenobjectenobjecten    

Moeilijk 

herkenbaar 
Vrij kwetsbaar 

Alle periodes, 

voornamelijk 

Romeinse 

periode tot en 

met mei 1940 

Beperkte 

kenniswinst indien 

geen 

veldkartering 

mogelijk 

Los menselijk Los menselijk Los menselijk Los menselijk 

botmateriaalbotmateriaalbotmateriaalbotmateriaal    

Moeilijk 

herkenbaar 
Zeer kwetsbaar 

Volle en late 

middeleeuwen 
Grote kenniswinst 

Losse metalen Losse metalen Losse metalen Losse metalen 

voorwerpenvoorwerpenvoorwerpenvoorwerpen    

Moeilijk 

herkenbaar 
Vrij kwetsbaar 

Romeinse 

periode, Beleg 

van Leuven, 1914 

en mei 1940 

Beperkte 

kenniswinst indien 

geen 

veldkartering 

mogelijk 

Kampplaats: Kampplaats: Kampplaats: Kampplaats: 

haarden, haarden, haarden, haarden, 

haardkuilenhaardkuilenhaardkuilenhaardkuilen    

Moeilijk 

herkenbaar 
Zeer kwetsbaar Beleg van Leuven Grote kenniswinst 

Schuttersputten, Schuttersputten, Schuttersputten, Schuttersputten, 

loopgraven, loopgraven, loopgraven, loopgraven, 

bomkratersbomkratersbomkratersbomkraters    

Moeilijk 

herkenbaar 
Zeer kwetsbaar Mei 1940 Grote kenniswinst 

InhumatiesInhumatiesInhumatiesInhumaties    Goed herkenbaar Zeer kwetsbaar 
Volle en late 

middeleeuwen 
Grote kenniswinst 

CrematiesCrematiesCrematiesCrematies    
Moeilijk 

herkenbaar 
Zeer kwetsbaar 

Romeinse 

periode 
Grote kenniswinst 

GrondsporenGrondsporenGrondsporenGrondsporen    

(nederzettingen)(nederzettingen)(nederzettingen)(nederzettingen)    

Zeer moeilijk 

herkenbaar 
Zeer kwetsbaar 

Alle periodes tot 

de volle 

middeleeuwen 

Grote kenniswinst 

MuurwerkMuurwerkMuurwerkMuurwerk    Goed herkenbaar Kwetsbaar 

Late 

middeleeuwen tot 

20e eeuw 

Grote kenniswinst 

in combinatie met 

historisch 

kaartenmateriaal 

 

Let wel: dit overzicht is gebaseerd op de gekende archeologische data uit de 

directe omgeving, dit betekent dat dit overzicht niet exhaustief is en er dus altijd 

rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid op het aantreffen van 

archeologische sporen en relicten waarvoor geen enkele verwachting was 

opgemaakt.  

05.05_Doelstellingen archeologisch erfgoed 05.05_Doelstellingen archeologisch erfgoed 05.05_Doelstellingen archeologisch erfgoed 05.05_Doelstellingen archeologisch erfgoed     

Conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dat in het kader van 

archeologie het archeologiedecreet van 1993 vervangt, dient het archeologisch 

erfgoed te worden behoed van vernieling of beschadiging (Passiefbehoudsbeginsel, 

Artikel 5.1.1, dit komt neer op “behoud in situ”).  

 

Hiervoor dienen door een erkend archeoloog (Artikel 5.5.1) de nodige maatregelen 

te worden genomen.  

Middels een archivalisch archeologisch onderzoek, dat deel uitmaakt van een 

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, zijn de mogelijke 

archeologische erfgoedwaarden van het onderzoeksgebied onderzocht. Op basis 

van de archivalische gegevens en de gekende archeologische data van het gebied, 

kan worden besloten dat er een grote kans is op de aanwezigheid van 
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archeologische sporen, structuren en voorwerpen. Er kan worden gesteld dat de 

site van de voormalige priorij van Ter Bank mogelijk ook in aanmerking komt als 

archeologische zone (op dit moment is een aantal historische stadskernen afgelijnd 

als archeologische zone) of om als archeologische site te worden vastgesteld.  

 

Dit betekent dat een behoud in situin situin situin situ de eerste doelstelling voor behoud van de 

mogelijk aanwezige archeologische resten is, waarbij geen ingrepen in de bodem 

plaatsvinden die het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed vernielen of 

beschadigen. Hiervoor moet gelet worden dat:  

- de waterhuishouding van het onderzoeksgebied stabiel blijft (een verlaagde 

grondwatertafel versnelt het verval van archeologische sporen en 

structuren)  

- de beplanting niet verwijderd wordt, of anderzijds dat er geen nieuwe 

beplanting wordt aangebracht waarvan de plantstructuur (wortels) schade 

aan het archeologisch erfgoed zou kunnen aanbrengen 

- er geen reliëfwijzigingen op het terrein worden aangebracht die een ingreep 

in de ondergrond omvatten  

- er geen ingrepen in de bodembedekking worden aangebracht die 

bodemerosie tot gevolg hebben  

- er indien mogelijk kennis wordt genomen van de tafonomische processen 

in de bodem die een invloed kunnen hebben op de bewaring van de 

archeologische sporen en relicten  

- er een opvolging gebeurt van de staat van het onderzoeksgebied 

 

Indien een behoud in situ niet mogelijk is, dient het archeologisch erfgoed 

opgespoord te worden en indien nodig “ex situ” bewaard te worden. De gepaste 

maatregelen hiervoor kunnen worden bepaald (cf. infra). De implementatie van de 

gepaste onderzoeksstrategieën biedt, aan het einde van het onderzoekstraject, 

een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen (cf. 02.03.03).  

>>> suggestie: herformuleren van de onderzoeksvragen in 02.03.03  

06.03_Werkzaamheden archeologisch erfgoed 06.03_Werkzaamheden archeologisch erfgoed 06.03_Werkzaamheden archeologisch erfgoed 06.03_Werkzaamheden archeologisch erfgoed     

Alle werkzaamheden om het archeologische erfgoed binnen het onderzoeksgebied 

op te sporen en te waarderen dienen te gebeuren conform de Code Van Goede 

Praktijk (Artikel 5.3.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).  

 

Hiervoor dient een onderzoeksstrategie te worden opgesteld, die wordt bepaald als 

een traject van verschillende onderzoeksmethodes, waarbij dient te worden 

afgewogen of deze individuele methodes mogelijk, nuttig, schadelijk en/of 

noodzakelijk zijn. 

In onderstaande tabel wordt schematisch weergegeven welke 

onderzoeksmethoden van toepassing (mogelijk, nuttig, schadelijk en/of 
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noodzakelijk) zijn bij het opsporen van bepaalde types van archeologische sporen 

en structuren die binnen het onderzoeksgebied kunnen worden aangetroffen.  

 

Soort onderzoek 

M
o
g
e
li
jk
 

N
u
tt
ig
 

S
c
h
a
d
e
li
jk
 

N
o
o
d
z
a
k
e
li
jk
 

Toepassing :  

BureauonderzoekBureauonderzoekBureauonderzoekBureauonderzoek    JA JA NEE JA 
Eerste inschatting van archeologische waarde 

van het onderzoeksgebied  

ArchiefonderzoekArchiefonderzoekArchiefonderzoekArchiefonderzoek    JA JA NEE JA 
Eerste inschatting van archeologische waarde 

van het onderzoeksgebied 

Geofysisch Geofysisch Geofysisch Geofysisch 

onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    
JA JA NEE NEE 

Geofysisch onderzoek laat toe om op een niet-

destructieve manier funderingen/muurwerk op te 

sporen, alsook kelders, cisternen, grafkelders, 

waterputten, … In de zes afgelijnde 

archeologische zones is dit soort onderzoek 

zinvol om mogelijk oudere gebouwstructuren te 

karteren. Deze kartering wordt uitermate zinvol 

wanneer in deze zones grondberoerende 

werkzaamheden gepland worden.  

VeldkarteringVeldkarteringVeldkarteringVeldkartering    NEE JA NEE JA 

Veldkartering middels metaaldetectie is 

noodzakelijk voor het in kaart brengen van 

archeologische resten die met het beleg van 

Leuven te maken hebben, alsook de Eerste en de 

Tweede Wereldoorlog. Hierbij moet worden 

gedacht aan uitrustingstukken en munitieartikelen 

die aan de oppervlakte zijn blijven liggen en 

heden in de toplaag/bouwvoor aanwezig zijn.  

ControleboringenControleboringenControleboringenControleboringen    JA JA NEE JA 

In de niet-bebouwde zones van het 

onderzoeksgebied is het noodzakelijk om 

controleboringen uit te voeren. Deze maken het 

mogelijk om de strategie voor een 

vervolgonderzoek met ingreep in de bodem -

mocht hiervoor aanleiding zijn- correct te 

bepalen.  

Landschappelijke Landschappelijke Landschappelijke Landschappelijke 

boringenboringenboringenboringen    
NEE JA NEE NEE 

De inzet van landschappelijke boringen is binnen 

dit onderzoeksgebied door het landgebruik niet 

zinvol, de basisinformatie over bodemopbouw 

kan middels controleboringen en 

desktoponderzoek voldoende onderzocht 

worden.  

Verkennende en Verkennende en Verkennende en Verkennende en 

waarnemende waarnemende waarnemende waarnemende 

archeologarcheologarcheologarcheologische ische ische ische 

boringenboringenboringenboringen    

NEE NEE NEE NEE 

Er zijn geen concrete aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van steentijdsites binnen het 

projectgebied. Tevens weinig effectief voor het 

opsporen van grondsporen. 

Proefsleuven/Proefsleuven/Proefsleuven/Proefsleuven/    

proefputtenproefputtenproefputtenproefputten    
JA JA NEE JA 

Voor het concreet opsporen van archeologische 

sporen en structuren (muurwerk, grondsporen, 

begravingen, …) is een doordacht vooronderzoek 

met ingreep in de bodem door middel van een 

proefputten- of proefsleuvenonderzoek 

noodzakelijk. De strategie voor deze 

vooronderzoeken met ingreep in de bodem dient 

op maat van elke bodemingreep te worden 

vastgelegd.  
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Soort onderzoek 

M
o
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Toepassing :  

Werfbegeleiding Werfbegeleiding Werfbegeleiding Werfbegeleiding     JA JA NEE JA 

In zones waar een grote kans is op het aantreffen 

van archeologische sporen en structuren, maar 

waar omwille van technische factoren (stabiliteit, 

werfcontinuïteit) een volwaardige opgraving niet 

mogelijk is, kan een archeologische 

werfbegeleiding worden uitgevoerd. Dit stelt de 

erkend archeoloog in staat om binnen het kader 

van een lopende werf archeologische 

waarnemingen en registraties uit te voeren.  

OpgravingOpgravingOpgravingOpgraving    NEE JA JA x 

Wanneer de aanwezige archeologische resten 

opgespoord zijn, kan worden overgegaan op een 

vlakdekkende opgraving om de aanwezige 

sporen en structuren te registeren en het 

kennispotentieel “ex situ” te behoeden voor 

vernieling. Indien mogelijk moet een 

vlakdekkende opgraving worden vermeden en 

moet worden gekozen voor in situ bewaring.  

 

Dit overzicht is richtinggevend, voorafgaand aan het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen binnen het 

onderzoeksgebied moet op basis van het beheersplan een archeologienota 

opgesteld en bekrachtigd worden (Artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet 

van 12 juli 2013). In deze archeologienota wordt de onderzoeksstrategie voor elke 

vergunningsplichtige bodemingreep binnen het onderzoeksgebied op maat 

opgesteld.  
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4444 LIJST VANLIJST VANLIJST VANLIJST VAN    BIJLAGEN BIJLAGEN BIJLAGEN BIJLAGEN     

- Kaart van de CAI-meldingen binnen een straal van 1 km rond het 

onderzoeksgebied  

- Uittreksels van de CAI-meldingen   

- Kaart van het onderzoeksgebied ten opzichte van gekende bunkers van de 

KW-linie  

- Kaart van de erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied  

- Het onderzoeksgebied ten opzichte van de bodemkaart Vlaanderen 

- Het onderzoeksgebied ten opzichte van de bodembedekkingskaart 

- Het onderzoeksgebied ten opzichte van het DTM   
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������	�	���������	������������������ ���������������� ��!��������"#��$�����%���� ���&'()*+,-./0)1231456-78907:/;<0/=>?@AB?AC?DEF??G:+H/6,/0>?IJKKFLMNOKPKQB??;0R006.0>?STUVTQ??=00W;0R006.0>?XTVTOJTT??6--R>?NUQYTO?ZL?E??.+G+6/0R>?[0\,<:/]H/6;>?_̂̀ âb@cd?KefTPOAYTQ??g.:7,.77:)h6[0G--W=i-.0:/6;>)j/078\.0)k/]=VTOelmQlQfDn?opLBT?TTUq??VTOelmQlQfon?cQPTCKKJr??ACFTOYlQfTQn (6.0:G:0.-./0>)s0:\.0:9/6;YJKLLTn?tTOTJrAAOJAfTQ?uITOLBTOYlQfv??LUPYJKLLTn?NUQYTOL??ACFTOYlQfTQn?wtMSlQlTn?VTOrTrlflQf?KQBlBKQYxTQBOUFy:+6>)*/.0:-.77:rKBUFn?_AQT?PlPJlAfOKelTn?zBBCn{{qqq|YqJlQlT|PT{lQrT}|CzC~ACBlAQ�xAF�xAQBTQB�VlTq�KOBlxJT�lr�oE�̂BTFlr��p?ACFTOYlQfTQn??YKOBAfOKelTn?? �0[07:.06/\>)h6[0G--W=)�)h6[0G--W=rKBUFn??xAQBKxBCTOLAAQn??COAmTxBn?�?ACFTOYlQfTQn??�� �?cCTQ�BOTTBZ



��������� ���	
������	�	���������	������������������ ���������������� ��!��������"#��#�����$���� ���%&'()*+,-./(0120324,567/58.9:/.;<=>?@=?A=BCD==E8*F.4+./<=GHIIDJKLMINIO@==9/P//4-/<=QRSTRO==;//U9/P//4-/<=QRSTRO==4,,P<=LSOVRM=WJ=X==-*E*4./P<=Y/Z+:8.[F.49<=\]̂ \_̀ >ab=TRMcdRORO==e-85+-558(f4Y/E,,U;g,-/8.49<(h./56Z-/(i.[;TRMjklOkOmBn=opJ@R=RRSd==TRMjklOkOmon=aONRAIIHc==?ADRMVkOmROn '4-/8E8/-,-./<(q/8Z-/87.49VHIJJRn=rRMRHc??MH?mRO=sGRMJ@RMVkOmt==JSNVHIJJRn=LSOVRMJ==?ADRMVkOmROnu8*4<().-/8,-558cI@SDn=]?OR=NkNHk?mMIjkRn=v@@AnwwdddxVdHkOkRxNRwkOcRyxAvAz?A@k?O{|?D}|?O@RO@~TkRd{IM@k|HR~kc{oC~\@RDkc{�p=?ADRMVkOmROn==VIM@?mMIjkRn== �/Y/58-/4.Z<(f4Y/E,,U;(�(f4Y/E,,U;cI@SDn==|?O@I|@ARMJ??On==AM?lR|@n=�=?ADRMVkOmROn==�� �=aARO�@MRR@W



��������� ���	
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