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1 Achtergrond & doelstellingen 

1.1 INLEIDING PROBLEMATIEK 

Het landschap zoals we het op dit ogenblik kunnen beleven is het product van een 
millennialange evolutie. In deze evolutie speelt de impact van de mens een bijzonder 
belangrijke rol. Vanaf het Neolithicum, in Vlaanderen zowat 7000 jaar geleden, heeft de mens 
actief zijn omgeving georganiseerd en processen in gang gezet die verantwoordelijk zijn voor 
de vorming van het huidige landschap. Het is echter pas vrij recent dat de relatie tussen mens 
en landschap een prominente plaats inneemt in het wetenschappelijke discours en een 
fundamenteel deel van historische en archeologische studies is geworden. Niettegenstaande 
het groeiende belang van deze interactie in studies van landinrichting en 
landschapsevaluatie, bleef een integratie van beide elementen (evolutie van mens en 
landschap) in Vlaanderen veelal beperkt tot het opnemen van een menselijke 
bewoningsgeschiedenis zonder dat deze op een voldoende manier geïntegreerd werd in de 
geformuleerde beheersmaatregelen. Nochtans kan dit de basis  vormen van een beheer- en 
beschermingpolitiek in projectgebieden, met betrekking tot monumenten, landschappen en 
archeologische sites. Het maakt bovendien een betere integratie in de bestaande en 
komende landinrichtingsprojecten mogelijk.  

1.2 ACHTERGROND & ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Het Dijlebekken project heeft als doel deze problematiek te concretiseren voor het Vlaamse 
Boven-Dijlebekken en specifieke voorschriften uit te werken voor een verantwoord beheer 
van het archeologisch erfgoed. Het omvat tevens een haalbaarheidsonderzoek voor het 
gebruik van het hoge resolutie Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM) in archeologische 
toepassingen op regionale schaal.  

Het project bouwt verder op de conclusies van het landinrichtingsproject 'Brabants Plateau' in 
opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (Mens & Ruimte 2003) en op een proefproject 
gelinkt aan de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Instituut voor het 
Archeologisch Patrimonium (IAP). Voor het eerstgenoemde project werd door het IAP een 
basisinventaris van een deel van het gebied aangemaakt op basis van de voorhanden zijnde 
documentatie met betrekking tot archeologische prospecties en opgravingen. Hieruit bleek 
dat het gebied zeer rijk is aan archeologische vindplaatsen, ondanks het weinige onderzoek 
dat er geleverd is. Veldkarteringen werden – met uitzondering van de neolithische site te 
Ottenburg – nog niet systematisch uitgevoerd of gerapporteerd in het gebied. Eén van de 
belangrijkste conclusies van het landinrichtingsproject met betrekking tot het archeologische 
erfgoed is dan ook de nood aan bijkomend verkennend onderzoek, een gestructureerd 
beheer van de gekende erfgoedwaarden en een betere ontsluiting ervan. Het tweede project 
in het gebied liep gedurende het jaar 2003 en was gericht op de evaluatie van de bewaring 
van de midden-neolithische site van Ottenburg/Grez-Doiceau-Kaneelveld. Bodemverlies door 
watererosie, landbewerking en het oogsten van gewassen is een belangrijke vernietigende 
factor voor het archeologisch erfgoed. Voor de uitwerking van specifieke beheersmaatregelen 
en de uitvoering van een archeologische beschermingspolitiek is dan ook een evaluatie van 
deze bewaringstoestand en de inschatting van acute bedreigingen door actuele erosie 
noodzakelijk. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om het beheer van de 
site te sturen (cf. infra). Daarnaast liet het gebruik van het hoge resolutie Digitaal 
Hoogtemodel-Vlaanderen (DHM), ontwikkeld door het OC GIS-Vlaanderen in opdracht van de 
Vlaamse waterbeheerders, toe om verschillende archeologische sporen te identificeren die tot 
op vandaag in het reliëf bewaard bleven (o.a. Vanmontfort et al. 2003).  



   

  3 

1.3 STUDIEGEBIED 

In overleg met de partners binnen het project en met name op basis van de werkbaarheid van 
uitvoering van het DHM werd besloten het studiegebied te beperken tot een gebied van 120 
km². Dit gebied (Fig. 1) werd gekozen op basis van het rivierennet en de aanwezigheid van 
bosgebieden, in het bijzonder Meerdaalwoud en Heverleebos. Het omvat delen van het 
grondgebied van de gemeentes Bertem (Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal), Bierbeek 
(Bierbeek, Korbeek-Lo), Leuven (Heverlee), Oud-Heverlee (Blanden, Oud-Heverlee, Sint-
Joris-Weert, Vaalbeek, Haasrode), Overijse, Huldenberg (Huldenberg, Ottenburg, Loonbeek, 
Sint-Agatha-Rode, Neerijse) en Tervuren (Duisburg, Vossem). Het gebied is begrensd door 
de gewestgrens in het zuiden en door de benedenloop van Voer en 
Molenbeek/Herpendaalbeek in het noorden. In het oosten en westen is het gebied arbitrair 
afgebakend, respectievelijk door de lijn tussen de dorpskern van Vossem (Tervuren) en de 
Venusberg (Overijse) en door de lijn tussen de Galgenberg (Haasrode) en de Cayberg 
(Hamme-Mille). Het gebied omvat aldus delen van de plateaus van Ottenburg (ten zuiden van 
de Laan), Maleizen (tussen Laan en IIse) en Duisburg (tussen IJse en Voer) met de 
benedenloop van de respectieve rivieren ten westen van de Dijle en het gebied 
Meerdaalwoud/Heverleebos en de Vaalbeek ten oosten van de Dijle. Het omvat tevens de 
traditionele landschappen (landschapsatlas) Land van Bertem-Kortenberg, het Serreland van 
Hoeilaant-Overijse, de Dijlevallei, Meerdaalbos en een deel van Zandlemige Hageland. 

 

Fig. 1. Begrenzing van het studiegebied. Zwart: studiegebied, rood: gewestgrens, blauw: hydrografisch net 
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1.4 FASERING & SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EERSTE FASE 

De algemene doelstellingen worden om praktische redenen gefaseerd aangepakt. In totaal 
kunnen nu reeds een drietal fasen worden onderscheiden. De financiering van het project 
verloopt hiermee parallel en wordt gedragen door het Vlaamse Gewest, i.e. de afdeling 
Monumenten & Landschappen (fase 1), het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
(fase 2) en het Ondersteunend Centrum-GIS Vlaanderen (fase 1 en 2), en door de Provincie 
Vlaams-Brabant (fase 3). Dit verslag heeft enkel betrekking op de eerste fase en zal tijdens 
de volgende fasen worden vervolledigd.  

De doelstellingen van deze eerste fase omvatten een voorbereidende desktopstudie en het 
opstellen van de eerste voorstellen naar het beheer van het archeologisch erfgoed in het 
studiegebied. Bij de voorbereidende desktopstudie gaat de aandacht voornamelijk naar de 
constructie van een kennisbalans met betrekking tot het archeologisch erfgoed in het 
Vlaamse Boven-Dijlebekken. Deze wordt geconstrueerd op basis van een omvattende 
inventaris van archeologische en geografisch-landschappelijke informaties die een analyse 
van de landschapsgeschiedenis en de rol van de mens hierin mogelijk maken. Met betrekking 
tot de tweede doelstelling wordt nagegaan hoe het onderzoek dat te Ottenburg werd 
uitgevoerd in het kader van het CAI-project (cf. supra) kan worden omgezet tot een specifiek 
beheerplan van de site. Hierbij wordt dan ook nadruk gelegd op de bewaringstoestand van de 
Neolithische sporen, in het bijzonder bepaald op basis van historische en actuele erosie, en 
tot de mogelijkheden om tot een ontsluiting van de site te komen. Tenslotte werd in deze fase 
werk gemaakt van een eerste exploratie van de mogelijkheden van het gebruik van het DHM 
met betrekking tot een regionale erosiestudie en de identificatie van antropogene 
reliëfverschillen.  

De tweede fase gaat van start op 1 december 2004 en wordt gefinancierd door het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (Vlaams Gewest). Gedurende deze fase zal de 
onderzoeksstrategie, voortvloeiend uit de kennisbalans van dit verslag worden omgezet in de 
praktijk. Met name zal werk gemaakt worden van een terreinprospectie... Daarnaast omvat 
deze fase ook de haalbaarheidsstudie voor het gebruik van het DHM met hoge resolutie 
(gemiddeld één punt per 4 m²) voor archeologische doeleinden. Een laatste doelstelling van 
deze fase is de contsructie van een archeologisch beheerplan op regionale schaal in functie 
van bewaring en bewaringsprognoses. Een derde fase, tenslotte, neemt aanvang half februari 
2005 en zal worden gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant. Deze fase is 
voornamelijk gericht op het verderzetten van het terreinwerk, in nauwe samenwerking met 
amateurs en –verenigingen die in het gebied actief zijn, en de ontsluiting van de resultaten 
van het project.  

2 Ottenburg 

Met het oog op het beter beheren van het archeologisch erfgoed op de Neolithische site van 
Ottenburg werd een voorontwerp van een beheerplan opgesteld. Hierin zijn elementen 
opgenomen die de wetenschappelijke waarde van de site, de mogelijkheden voor ontsluiting, 
de specifieke bedreigingen en een voorstel tot bescherming ervan aangeven. Tot op heden 
zijn echter nog geen beheerplannen beschikbaar zijn waarop dit deel naar vorm en inhoud 
zou kunnen worden gebaseerd. 

2.1 DE ARCHEOLOGISCHE SITE VAN OTTENBURG/GREZ-DOICEAU 

De site van Ottenburg, gesitueerd op de grens van de gemeenten Huldenberg (Vlaams-
Brabant) en Grez-Doiceau (Waals Brabant), is sinds meer dan een eeuw gekend als site uit 
de steentijd (Jacques 1898; Knapen-Lescrenier 1960: 63-65; Dijkman 1981: 3 ff). Ze omvat 
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een concentratie van (vuur)stenen artefacten aan het oppervlak, in de literatuur vaak 
aangeduid als ‘openlucht station’ (De Laet 1979), en twee monumentale overblijfselen die tot 
op vandaag aan het oppervlak bewaard gebleven zijn. De eerste is ‘De Tomme’, een 
artificieel opgeworpen wal van zowat 125 meter lang en 3,5 tot 4 meter hoog (Fig. 2: 1). Sinds 
de jaren 1950 wordt hierin een voorbeeld gezien van een Neolithische earthen longbarrow 
(De Laet 1956). Dit zijn funeraire structuren die vooral uit de eerste fase van het Neolithicum 
in Engeland gekend zijn. Voor zover bekend werd dit monument nooit aan een degelijk 
archeologisch onderzoek onderworpen4 en blijft deze vergelijking en datering bijgevolg 
speculatief. De Tomme werd op 15 oktober 1974 bij KB beschermd als landschap. Het 
tweede restant van prehistorische occupatie is een enclosure bestaande uit een gracht en 
wal. Een deel van deze structuur is tot op vandaag duidelijk bewaard gebleven aan het 
oppervlak in het Bois de Laurensart of Crakelbos (Grez-Doiceau) (Fig. 2: 2 & 3) en werd in de 
zomer van 1909 archeologisch onderzocht door A. Baron de Loë en E. Rahir (de Loë 1910; 
de Loë & Rahir 1924; Dijkman 1981). Dit onderzoek liet toe om de constructie in het 
Neolithicum te dateren. De oorspronkelijke interpretatie van grafheuvel (de Loë & Rahir 1924; 
De Laet 1982) werd reeds in het begin van de jaren 1980 weerlegd op basis van de 
determinatie van de beenderfragmenten. Hieruit bleek dat geen enkel menselijk 
beenderfragment onder de wal was teruggevonden (Van Neer 1980 & 1981). Het precieze 
verloop van deze enclosure bleef echter onbekend (cf. Dijkman 1981: 87). Pas recent, en 
deels op aangeven van Benoît Clarys, werd een stuk van het verdere verloop geïdentificeerd 
(Vanmontfort et al. 2003 & in druk) (Fig. 2: 4 & 6). Dit werd onder meer mogelijk gemaakt 
door het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel – Vlaanderen dat recentelijk door het 
Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen werd aangemaakt in opdracht van de Vlaamse 
waterbeheerders (Fig. 2). Op basis van deze nieuwe gegevens lijkt het zelfs mogelijk dat de 
enclosure  het hele plateau, zo’n 90 ha groot, besloeg. De datering van de sporen in het 
Neolithicum is op dit ogenblik echter uitsluitend gebaseerd op het schijnbaar continue verloop 
van gracht en wal in het Krakelbos en dient door verder onderzoek te worden bevestigd. In 
elk geval werden in de voorbije eeuw artefacten aan het oppervlak teruggevonden over het 
hele plateau (Knapen-Lescrenier 1960: 63-65). Het grootste deel van deze artefacten behoort 
toe aan de Neolithische occupatiefase (Dijkman 1981; Clarys et al. in voorbereiding), hoewel 
ook artefacten zijn aangetroffen uit het Midden-Paleolithicum (Van Peer 1986; Clarys 1992) 
en uit het Mesolithicum (Dijkman 1981). De intensieve en nauwkeurig geregistreerde 
prospectiegegevens van Benoît Clarys (et al. in voorbereiding) geven een betrouwbaar beeld 
van de ruimtelijke spreiding van artefacten. Halfweg de jaren 1990 werd een 
opgravingscampagne georganiseerd in de zuidwestelijke zone van het plateau, waar de 
meest dense artefactenconcentraties waren teruggevonden (BURNEZ-LANOTTE et al. 1996). 
Deze campagne was gericht op de identificatie van eventuele structuren die uit de 
betreffende periode bewaard gebleven waren. Drie kuilen en één paalgat konden met 
zekerheid aan de Neolithische occupatie van het plateau worden toegewezen. Enkele andere 
kuilen en paalgaten leverden geen dateerbare vondsten op (ibid.). In elk geval tonen de 
resterende Neolithische sporen het belang van bodemerosie in deze zone aan, waardoor 
enkel de diepste sporen zullen zijn bewaard gebleven.  

Concluderend kan worden gesteld dat de site van Ottenburg/Grez-Doiceau een uitzonderlijk 
restant is van de Neolithische occupatie van het gebied. Dit niet alleen door de nog bewaard 
gebleven restanten aan het oppervlak, maar eveneens door de aanwezigheid van 
archeologische grondsporen zoals aangetoond door de opgravingen halfweg de jaren 1990. 

                                                      

4 de Loë (1919) maakt vermelding van een opgraving door Dr. Balteaux (Waver) die zonder succes 
werd uitgevoerd in 1899. 
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Dergelijke sporen zijn immers erg zeldzaam voor de betreffende periode, waardoor tot op 
heden weinig informatie kon worden verzameld omtrent de ruimtelijke organisatie en het 
precieze functioneren van enclosures in Vlaanderen en België (Vanmontfort 2004: 301 ff).  

 

Fig. 2. Uittreksel uit het DHM-Vlaanderen © AMINAL-afdeling water, AWZ, OC GIS-Vlaanderen. 1. de Tomme; 2. 
Neolithische wal en gracht in het Bois de Laurensart (cf. de Loë & Rahir 1924); 3. Talud ten westen van de 

neolithische wal en gracht (cf. de Loë & Rahir 1924); 4. Verder verloop en ontdubbeling van de wal in het Bois de 
Laurensart; 5. Accumulatie van sediment op de scheiding tussen bos en akkers; 6. wal en gracht aan de toegang tot 

het plateau; 7. gesloten concaviteit. 

2.2 EVALUATIE EROSIEONDERZOEK 

Op het plateau van Ottenburg werd in het kader van de Centrale Archeologische Inventaris 
een studie uitgevoerd met het oog op het bepalen van de historische en actuele erosie 
(Vanmontfort et al. 2003 & in druk). De historische impact van bodemerosie werd bepaald 
met behulp van een tweehonderdtal handboringen, verspreid over het hele plateau. Op basis 
van de diepte van de natuurlijke bodemhorizonten werd een viertal erosiezones 
onderscheiden (Fig. 3). Op het centrale deel van het plateau bevinden de kalkhoudende loess 
en de onderkant van de met klei aangerijkte B-horizont zich min of meer op de diepte waar ze 
natuurlijk voorkomen (ibid.). Hier kan worden verondersteld dat de historische erosie er tot op 
heden beperkt gebleven is. In de zuidwestelijke en noordoostelijke zones, echter, bevinden 
deze pedologische contacten zich een stuk minder diep en kan respectievelijk een belangrijke 
en een matige bodemerosie worden verondersteld (ibid.). De hellingen, ten slotte, worden 
gekenmerkt door een nog sterkere historische erosie (ibid.). De zuidwestelijke sector van het 
plateau, waar een belangrijke concentratie van artefacten is teruggevonden en waar 
opgravingen de aanwezigheid van archeologische (Neolithische) sporen kon bevestigen, 
werd in het verleden reeds in belangrijke mate aangetast door bodemerosie. Het gevolg 
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hiervan is dat minder diepe sporen wellicht volledig vernietigd zijn en enkel diepere sporen 
nog gedeeltelijk bewaard zijn gebleven.  

 

Fig. 3. Dieptes van de kalkhoudende loess onder het oppervlak zonder eventueel colluvium en drie onderscheiden 
erosiezones. In de vierde erosiezone (hellingen) is geen kalkhoudende loess bewaard.  

Om ook de bedreiging van bodemerosie op de archeologische sporen naar de toekomst toe 
te kunnen nagaan, werd in samenwerking met het Laboratorium voor Experimentele 
Geomorfologie van de K.U.Leuven (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie) de 
actuele erosie door watererosie en door landbouwbewerking gemodelleerd (Vanmontfort et 
al. 2003 & in druk). Het resultaat van deze modellering toont een grote overeenkomst tussen 
de historische erosiezones en de actuele erosie door water (Fig. 4: a). Deze correlatie is niet 
geheel onverwacht, gezien wordt verondersteld dat bewerkingserosie pas sinds de laatste 
halve eeuw erg intens is geworden met de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnieken. 
Watererosie, daarentegen, speelde vanaf de eerste ontbossingen en ingebruik name van het 
land een belangrijke rol. Voor het plateau van Ottenburg gaat het op zijn minst om 
verschillende eeuwen (akkerland reeds aanwezig halfweg de 18de eeuw op de Ferrariskaart), 
maar gezien de archeologische gegevens misschien wel om enkele millennia van erosie. 
Deze conclusie onderschrijft de hoge (kwalitatieve) voorspellingswaarde van het (WaTEM) 
erosiemodel voor de identificatie van historische erosie. Dit betekent dat dit erosiemodel 
bruikbaar is op regionale en locale schaal om de hoeveelheid historische erosie op een 
kwalitatieve manier te bepalen, mits bevestiging door referentie-handboringen. Op deze 
manier kunnen bedreigde, maar archeologisch waardevolle zones worden geïdentificeerd, 
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waarbij niet enkel met actuele, maar eveneens met historische erosie moet worden rekening 
gehouden.  

a. 

 

b. 

 

c. 

m

1000.00

non-eroding surface
very high erosion rate (> 50 ton/ha.y)
high erosion rate (5-50 ton/ha.y)
moderate erosion rate (2-5 ton/ha.y)
low erosion rate (<2 ton/ha.y)
moderate sedimentation rate (<5 ton/ha.y)
high sedimentation rate (> 5 ton/ha.y)

 

Fig. 4. Voorspellingsmodel van de actuele erosie. a: erosie onder invloed van afspoelend water; b: erosie onder 
invloed van bewerking.; c. totale erosie. 

2.3 OPTIES VOOR EEN BETER ERFGOEDBEHEER TE OTTENBURG 

Naast zijn waarde voor het evalueren van historische erosie, kan het actuele erosiemodel (cf. 
supra) vanzelfsprekend ook worden gebruikt om de actuele bedreiging van de site door 
bodemerosie te evalueren. Hiervoor dient te worden uitgegaan van de som van erosie door 
water en door bewerking (Fig. 4: c). Dit model toont een sterke erosie op de hellingen van het 
plateau en op de randen van de gesloten concaviteiten op het centrale deel. Voor deze 
laatste betekent dit een progressieve vervlakking, waarbij de randen geërodeerd worden en 
sediment in het centrum wordt afgezet. De erosiewaarden op de hellingen bereiken een 
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gemiddelde van 5 tot 50 ton per hectare per jaar wat overeenkomt met een jaarlijks 
bodemverlies van 0,4 mm tot 4 mm5. Erosie op deze schaal is reeds werkzaam over een 
periode van drie tot vier decennia, wat betekent dat gedurende de laatste halve eeuw 
anderhalve tot 15 cm sediment is verdwenen. Hierbij moeten we de historische erosie tellen 
die de eeuwen voordien het plateau al teisterde. Ons baserend op de watererosie uit het 
erosiemodel, komt dit voor het grootste deel van het plateau neer op 2 tot 5 ton per hectare 
per jaar, i.e. nog eens 15 tot 40 cm bodemverlies over een tijdspanne van één millennium. 
Tenslotte dient nog de huidige ploeglaag van 25 tot 30 cm te worden in rekening genomen, 
waarin de archeologische sporen nu reeds zijn vernietigd. Door een reeks onzekerheden 
kunnen deze aantallen niet zomaar bij elkaar worden opgeteld, maar ze geven ons wel een 
idee van de hoeveelheid erosie waaraan het plateau reeds onderhevig is geweest. Hierdoor 
zijn enkel de diepste archeologische sporen bewaard gebleven, maar kunnen die ook door 
elke bijkomende erosie vernietigd worden. Een goed beheer van het archeologische erfgoed 
dient hier rekening mee te houden.  

Op basis van deze gegevens kunnen vijf verschillende beheerszones worden onderscheiden 
(Fig. 5).  

1. Zuidwestelijke deel van het plateau: in deze zone is de meest dense 
artefactenconcentratie aan het oppervlak geobserveerd (Clarys et al. in 
voorbereiding) en is de bewaring van enkele Neolithische sporen halfweg de jaren 
1990 vastgesteld in het kader van een archeologische opgraving (Burnez-Lanotte et 
al. 1996). In deze zone werden hoge waarden van historische erosie geobserveerd, 
alsook een hoge actuele bodemerosie.  

2. Noordwestelijke helling: uit deze zone komt eveneens een dense concentratie 
artefacten (Clarys et al. in voorbereiding), wat op de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische sporen wijst. Ook hier werden hoge erosiewaarden opgemerkt. 

3. Noordoostelijke helling: deze zone vertoont grote gelijkenissen met zone 2, i.e. een 
concentratie artefacten aan het oppervlak en hoge actuele erosiewaarden.  

4. Zuidoostelijke helling van het plateau: hier zijn artefacten aan het oppervlak 
aangetroffen, maar niet in een dense concentratie. In deze zone worden hoge 
erosiewaarden voorspeld.  

5. Centrale zone plateau: hier werden slechts sporadisch artefacten aan het oppervlak 
aangetroffen. Dit is een zone met groot aantal gesloten concaviteiten. Er werd een 
matige historische erosie geobserveerd. Met uitzondering van de rand en hellingen 
van de gesloten concaviteiten voorspelt ook het erosiemodel geringe actuele 
erosiewaarden.  

                                                      

5 Het verlies van 13 ton bodem komt overeen met een laag van 1 mm.  
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Fig. 5. Onderscheiden beheerszones voor de site van Ottenburg. 

De eerste zone is zowel wetenschappelijk als beheersmatig de meest waardevolle maar 
acuut bedreigde zone van het hele plateau. De erfgoedwaarden die er aanwezig waren zijn 
reeds voor een groot deel vernietigd, maar belangrijke restanten zijn er tot op heden bewaard 
gebleven. Ook in zones 2 en 3 kunnen archeologische sporen worden verwacht. Door het 
ontbreken van opgravingen is het echter niet zeker of hier nog archeologische sporen 
bewaard zijn gebleven. De zones 4 en 5, tenslotte, zijn het minst acuut bedreigd.  

De beheersmaatregelen die op het plateau zouden moeten worden toegepast om een 
adequate bescherming te bieden voor het erfgoed, kunnen ingedeeld worden in twee 
groepen: archeologisch onderzoek en bestrijding van bodemerosie.  

De prognoses van actuele erosie op het plateau maken inspanningen nodig om verder 
bodemverlies tegen te gaan. Verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen zijn mogelijk en 
werden reeds in het verleden door AMINAL- Afdeling Land van de Vlaamse Gemeenschap 
voorgesteld6. Bodemerosie is immers niet enkel nadelig voor de conservatie van 
archeologische sites, maar ook ruimer voor de samenleving en de landbouwer door het 
wegspoelen en/of begraven van zaaigoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de 
vermindering van bodemkwaliteit, de vervuiling van waterlopen, overstromingen en de 
dichtslibbing van wachtbekkens en waterlopen (infobrochure Werk maken van 
erosiebestrijding). Maatregelen die geërodeerd sediment onderaan of halfweg een helling 
opvangen, zoals grasgangen, bufferstroken, dammen en taluds, infiltratie-, bergings- en 
bezinkingszones zijn voornamelijk gericht op het bestrijden van sediment export en gaan het 
sedimentverlies aan het oppervlak niet rechtstreeks tegen. Deze 
erosiebestrijdingsmaatregelen zijn dan ook niet geschikt om het bodemverlies op een 
                                                      

6 Zie ook infobrochure Werk maken van erosiebestrijding. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en 
Waterbeheer, Afdeling Land, Brussel 2002.  
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archeologische site onder controle te houden. Dit geldt echter wel voor een reeks 
maatregelen die de structuurkenmerken van de bodem en de vegetatieve bedekking 
beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn minimale bodembewerking, het 
laten van groenbedekker, herbebossing of de aanleg van permanent grasland. Indien het 
grasland dienst doet als hooiweide en niet als weiland, is deze laatste maatregel veruit de 
meest ideale voor de bestrijding van erosie op archeologische sites. In de meeste gevallen 
staat ze echter niet in verhouding met het bewezen belang van de site en kan ze niet als een 
realistische maatregel worden opgenomen. Daarom lijkt een vorm van conservatielandbouw, 
door het ploegen volledig achterwege te laten (directe inzaai) of te minimaliseren 
(oppervlakkige, niet-kerende bodembewerking of niet-kerende bodembewerking tot op 
ploegdiepte) (Gillijns et al. 2002: 31 ff) op het eerste zicht het beste alternatief. Recente 
gegevens uit experimenten tonen aan dat een dergelijke minimale bewerking geen nadelige 
invloed heeft op de gewasopbrengsten en het nettorendement (ibid.). Bovendien wordt een 
dergelijke bewerking sinds kort ook financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap 
via de beheersovereenkomst voor erosiebestrijding (http://www.vlaanderen.be/bodemerosie). 
Het toepassen van de minimale bewerking impliceert echter ook een eerste bewerkingsrijp 
maken van het land door met behulp van een grondbreker de ploegzool te breken (Gillijns et 
al. 2002), waardoor nog een extra zone onder de ploeglaag wordt verstoord. Bovendien 
stimuleert deze conservatielandbouw de activiteit van wormpopulaties (o.a. Ehlers 1975, 
Jordan et al. 1997, Chan 2001), die op hun beurt de archeologische sporen homogeniseren 
en dus vernietigen (literatuuroverzicht bij Bubel 2003: 148 ff). Op dit ogenblik lopen 
verschillende projecten, onder meer aan de K.U.Leuven en aan het Harper Adams University 
College (Newport, Verenigd Koninkrijk) waarin de correlatie tussen conservatielandbouw en 
wormpopulaties en –activiteit wordt nagegaan. Daar dit onderzoek gericht is op de lange 
termijneffecten, worden definitieve resultaten pas over enkele jaren verwacht. Voorlopig lijkt 
het beter om de huidige bewerkingsmethodes te behouden, mits een aantal minimale 
conserveringsmaatregelen. Zo dienen in de toekomst de perceellering en de perceelsranden 
intact te worden gehouden. Daarnaast dient ook het ploegen volgens de contouren te worden 
aangemoedigd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de hellingen waarop het afstromend 
water vloeit verkleind of verzacht worden. Tenslotte dient braakliggend land te worden 
vermeden en moet de bodem steeds bedekt worden gehouden.  

Hierbij dient evenwel de bedenking te worden gemaakt dat elke vorm van bijkomende erosie 
en/of homogenisatie door wormactiviteit in beheerszone 1 het definitieve verlies betekenen 
van de archeologische sporen die nog bewaard zijn gebleven. De meest adequate 
bescherming van het erfgoed in deze zone behelst dan ook het nauwgezet documenteren 
van de resterende sporen in een archeologische opgraving. Ook voor beheerszones 2 en 3 is 
deze bedreiging reëel en acuut. Door het ontbreken van archeologisch bodemonderzoek is 
de aard van het archeologische erfgoed in deze zones erg onzeker. Er dient dan ook een 
archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd, met behulp van enkele proefsleuven, op 
basis waarvan de wenselijkheid van bepaalde bijkomende beheersmaatregelen kan worden 
bepaald. 

2.4 CONCLUSIE 

Voor de site van Ottenburg kunnen verschillende beheerszones worden bepaald, elk met 
eigen kenmerken van archeologische waarde en bedreiging. De maatregelen die dienen te 
worden genomen voor het grootste deel van het plateau, met inbegrip van beheerszones 4, 5 
en 6, zijn erg beperkt en eerder gericht op het behoud van de huidige structuren: behoud van 
perceellering en perceelsgrenzen, contourploegen en het steeds bedekt houden van het 
oppervlak. Voor een deel van de site vormen dergelijke maatregelen echter geen voldoende 
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bescherming. Meer bepaald in beheerszones 1, 2 en 3 dient dringend een archeologisch 
(voor)onderzoek te worden uitgevoerd om de bewaard gebleven sporen te documenteren 
en/of om tot een goede inschatting te kunnen komen van de archeologische waarde binnen 
die zones, om aldus bijkomende beheersnoden te kunnen formuleren. Tenslotte dient verder 
onderzoek te worden afgewacht om de effecten op lange termijn van conservatielandbouw op 
de groei van wormpopulaties en aldus op de bewaring van archeologische sporen, na te 
gaan. 

3 Kennisbalans Vlaamse Boven-Dijlevallei 

Met als primaire doelstelling de reconstructie en ontsluiting van een bewoningsgeschiedenis 
van het studiegebied en de daaruit volgende invloed van de mens op zijn omgeving werd een 
kennisbalans opgesteld, gebaseerd op een confrontatie tussen archeologische 
waarnemingen in het studiegebied en een reeks landschappelijke gegevens. De meeste 
geografische gegevens werden in digitale vorm ter beschikking gesteld via de CAI. Het OC 
GIS werkte in het kader van dit project ook aan een hoge resolutie DHM van het 
studiegebied. De lage resolutie gegevens van het DHM werden eveneens ter beschikking 
gesteld en zullen in de tweede projectfase worden gebruikt voor een vergelijkende studie van 
de verschillende resoluties.  

De geïntegreerde archeologische, topografische, bodemkundige en paleo-ecologische studie 
vormt de basis voor een kritische evaluatie van de bestaande leemtes in de tot nu toe 
gekende menselijke activiteiten in het studiegebied en voor een mogelijke invulling van deze 
door een reeks van systematische prospecties. Aanvullend is hiervoor ook een fysiografische 
kennis en vegetatie geschiedenis van het studiegebied in heden en verleden van belang. 

3.1 FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED
7 

Het lithologisch substraat van het gebied bestaat uit Tertiaire zandige en kleiige sedimenten 
die gedurende zeetransgressies waren afgezet. De Tertiaire formaties die in het studiegebied 
voorkomen onder het kwartaire dek zijn de formaties van Hannut (Laan- en Dijlevallei in het 
zuiden van het studiegebied), Kortrijk (Laan-, IJse- en Dijlevallei), Brussel (plateaus van 
Ottenburg, Maleizen en Duisburg en Meerdaalwoud/Heverleebos), Lede (plateau van 
Maleizen en plateau van Duisburg) en St-Huib-Hern (plateau van Duisburg en 
Meerdaalwoud/Heverleebos)8. De rivieren sneden zich voornamelijk gedurende de ijstijd-
tussenijstijdcyclus van het Kwartair verder in het plateau in. Dit resulteerde in het reliëf zoals 
we het vandaag min of meer terugvinden: brede alluviale vlakten met oeverwallen en 
komgronden en zacht golvende plateaus met droge dalen op de interfluvia (Mens & Ruimte 
2003: 20). De valleihellingen zijn vaak erg steil en kunnen hellingsgraden van 30% bereiken ; 
op deze plaatsen is het kwartaire loessdek vaak niet meer aanwezig en liggen Tertiaire 
sedimenten aan het oppervlak (ibid.). De sedimenten uit het kwartiar bestaan uit 
(kalkhoudende) loess die door de wind als een dekmantel op de Tertiaire sedimenten is 
afgezet. De bodems van de leemplateaus zijn in deze sedimenten ontwikkeld. Deze 
bodemvorming bestond en bestaat achtereenvolgens uit een ontkalking van de kalkhoudende 
loess door de insijpeling van regen- en smeltwater, de vorming van een humeuze 
oppervlaktehorizont en de migratie en accumulatie van klei in smalle banden of in een zowat 
50 tot 70 cm dikke, compacte ‘B2t’/aanrijkings-horizont. De bodems in de riviervalleien zijn 

                                                      

7 Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar de studie van Mens & Ruimte (2003). 
8 Digitale versie van de Tertiaire geologische kaart, MVG, EWBL, afdeling Natuurlijke Rijkdommen 
& Energie, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen) 
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ontwikkeld in recentere sedimenten die door de rivieren zelf zijn afgezet in het oeverwallen-
komgronden systeem.  

3.2 VEGETATIEGESCHIEDENIS IN HET STUDIEGEBIED 

Pollenspectra en –profielen vormen de belangrijkste bron van informatie voor de reconstructie 
van de vegetatie in het Dijlebekken. De interpretatie van pollenspectra en –profielen voor de 
reconstructie van de vegetatie en de interactie tussen mens en milieu in het algemeen, gaat 
echter gepaard met een aantal moeilijkheden. Vooreerst geeft een pollenspectrum 
voornamelijk een afspiegeling van de vegetatie in de onmiddellijke nabijheid van de 
bemonsteringsplaats. Voor het studiegebied zijn de meeste pollenmonsters genomen in de 
venige afzettingen van riviervalleien, waardoor het beeld op de vegetatie voornamelijk een 
weerspiegeling is van dit milieu. De informatie over de plantengroei in andere delen van het 
landschap is dan ook beperkt tot soorten waarvan de pollen over grote afstand door de wind 
kunnen worden getransporteerd. Pollen van grassen, met inbegrip van graangewassen, 
worden veel moeilijker verspreid op lange afstand dan boompollen. De reconstructie van de 
vegetatie in het hele landschap dient dus goed te worden beredeneerd. Een tweede probleem 
verbonden met de pollenprofielen uit het studiegebied is het ontbreken van (absolute of 
relatieve) dateringen waardoor een direct verband tussen archeologische gegevens en 
ecologische fenomenen vaak ontbreekt. Specifieke fenomenen in de vegetatiegeschiedenis, 
zoals grootschalige ontbossingen, kunnen bijvoorbeeld niet altijd precies in de tijd worden 
gesitueerd.  

Er werden tot op heden slechts drie pollenstudies  gepubliceerd die zijn uitgevoerd op stalen 
uit het studiegebied zelf. Het betreft de pollenprofielen van Bierbeek-Brise-Tout I tot III uit het 
Meerdaalwoud (Munaut 1967: 105-108), Dijle IV-Arenberg (Mullenders & Gullentops 1956) en 
Dijle X-Rotspoel (De Smedt 1973: 13-20). Voor een vollediger beeld van de 
vegetatiegeschiedenis kunnen deze profielen worden aangevuld met pollenonderzoek dat net 
buiten het studiegebied werd uitgevoerd. Het gaat meer bepaald om pollenprofielen uit 
Holsbeek (Mullenders et al. 1971), Rotselaar-Molen (De Smedt 1973), Néthen (Mullenders et 
al. 1966), Tourinnes-la-Grosse (Mullenders et al. 1966), Rosières (Ngatanda & Munaut 1987), 
Chaumont-Gistoux (Geurts 1976) en Ottignies (Munaut 1967). De problemen uit de eerste 
paragraaf indachtig kan dus toch een algemene vegetatiegeschiedenis worden opgesteld op 
basis van deze pollenstudies. Een aantal van deze analyses zijn bovendien geassocieerd met 
sedimentologische studies (vb. Mullenders & Gullentops 1956; De Smedt 1973), waardoor 
ook een beeld wordt bekomen van de activiteit van de rivieren en hun evolutie in het 
studiegebied.  

Gedurende het Laat-Glaciaal, de laatste fase van het Pleistoceen, was de Dijle een 
meanderende rivier die rustig stroomde in een brede alluviale vlakte. In de pollenprofielen is 
duidelijk de opeenvolging van gematigde en koude fasen te zien die deze periode kenmerkt. 
In de koude fasen, respectievelijk Oudste Dryas, Oude Dryas en Jonge Dryas, is het 
landschap voornamelijk bedekt met een grassteppe waar kleine bosjes van den en berk in te 
vinden zijn. Gedurende de gematigde fasen, respectievelijk Bölling en Alleröd, worden grote 
delen van het landschap bedekt met een dennenbos en verschijnen warmtelievende soorten 
zoals hazelaar, linde, els en olm. Vanaf het Holoceen, zowat 12.000 jaar geleden, wordt het 
warmer en wordt het hele gebied bedekt door een bosvegetatie. Gedurende het preboreaal, 
tot ca. 8.500 v.Chr., overheerst het dennenbos nog. Pas vanaf het Boreaal, tot ca. 6.500 
v.Chr., is er een duidelijke uitbreiding van hazelaar merkbaar, terwijl ook het gemengd 
eikenbos met eik, linde en olm aan belang wint op de plateaus en valleihellingen. Het 
dennenbos blijft echter in de alluviale vlakte domineren. Gedurende deze eerste fasen van 
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het Holoceen is nergens ook maar enige menselijke invloed te merken op het landschap en 
op de vegetatie. Archeologisch komt dit begin van het Holoceen overeen met het 
Mesolithicum waarin de mens van het natuurlijke milieu gebruik maakte zonder deze in 
belangrijke mate zelf te beïnvloeden.  

Vanaf de tweede helft van het 7de millennium begint het Neolithicum en kan een grotere 
invloed van de mens op het natuurlijk milieu worden geobserveerd. Dit deel van het Holoceen 
wordt ingedeeld in Atlanticum, tot het begin van het 4de millennium v.Chr., het Subboreaal, tot 
het begin van het eerste millennium v.Chr. en het Subatlanticum tot heden. Het Atlanticum is 
een warme en vochtige fase. Het begin ervan wordt gekenmerkt door een uitbreiding van 
linde en hazelaar in het Atlantisch bos op de plateaus, terwijl elzenbroeken de dennenbossen 
vervangen in de alluviale vlakte. In een aantal profielen is hier een onderbreking in de 
veengroei zichtbaar door de plotse sedimentatie van leem en kleiige leem. De verklaring van 
dit fenomeen wordt veelal gezocht in de klimatologische veranderingen die leidden tot een 
hogere grondwaterstand, een grotere erosie en bijgevolg sedimentatie van alluvium. 
Menselijke invloed blijft beperkt in de geanalyseerde pollenprofielen. Slechts op het einde van 
deze periode worden, met name te Nethen (Mullenders et al. 1966), de eerste graanpollen 
geïdentificeerd die wijzen op akkerbouw. Ook gedurende het Subboreaal blijven de 
aanwijzingen voor menselijke impact op de natuurlijke vegetatie in de pollenprofielen beperkt. 
Het bos wordt in deze periode gekenmerkt door het verschijnen van een gemengd beukenbos 
met eik, hazelaar en linde. Het verdwijnen van delen van het bos en het verschijnen van een 
gediversifieerde kruidenvegetatie met de ruderalen weegbree en ganzevoet te Rosières en 
Nethen wijzen in beperkte mate op de aanwezigheid van de mens. Dat deze aanwezigheid 
slechts beperkt zichtbaar is kunnen we zonder enige twijfel wijten aan de 
bemonsteringslocaties die niet in de onmiddellijke omgeving van toenmalige nederzettingen 
zijn gelegen. Dit wijst op zijn beurt op het eerder kleinschalige  exploitatiesysteem en niet-
continue bewoning van de mens gedurende het late Neolithicum en de Bronstijd, met een 
impact vrijwel uitsluitend op de onmiddellijke omgeving van een nederzetting.  

Op grootschalige ontbossingen en akkerbouw is het echter wachten tot het Subatlanticum. 
Het natuurlijke bos wordt in deze fase gekenmerkt door een belangrijke uitbreiding van beuk 
en het verschijnen van haagbeuk. Linde kent bij het begin van deze periode een definitieve 
terugval. In het eerste deel van het Subatlanticum, corresponderend met de IJzertijd, is de 
menselijke invloed beperkt tot de aanleg van (weinig talrijke) akkers in de ruimere omgeving. 
Pas gedurende de historische periode en meer bepaald vanaf de vroege middeleeuwen wordt 
het bosbestand sterk verkleind door ontbossingen en worden op grootschalige manier akkers 
aangelegd. Deze ontbossingen veroorzaken een belangrijk verlies van sediment op de 
hellingen door erosie, een sedimentatie in de alluviale vlakte van leem en zandige leem en 
een einde aan de veengroei die gedurende het begin van het Subatlanticum weer op gang 
was gekomen. De continue bewoning en de schaal van de landbouw resulteerden in een in 
grote mate gecultiveerd landschap. Door deze ontbossingen verandert de Dijle van een rustig 
meanderende stroom in de rivier met onregelmatig debiet zoals we ze vandaag kennen (De 
Smedt 1973: 24-25). Een laatste fenomeen dat in de pollenprofielen zichtbaar is, is een 
gedeeltelijke herbebossing van zandige plateaus met beuken en dennen gedurende de 
Oostenrijke periode (18de eeuw).  

3.3 EROSIEMODELLERING EN HET GEBRUIK VAN HET DHM. EEN EERSTE EXPLORATIE 

Om de mogelijkheden van het nieuwe LIDAR-DHM met betrekking tot het modelleren van 
erosie en sedimentatie-patronen te onderzoeken werd het studiegebied ‘Kinderveld’ 
geselecteerd. Kinderveld is een stroomgebied van 255 hectare dat via de Ruwaal naar de 
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Dijle afwatert (zie Fig. 6 en Fig. 7). Kinderveld werd gekozen als eerste testgebied omdat de 
Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie over een uitgebreide dataset met 
opgemeten erosie –en sedimentatiepatronen beschikt. 

 

Fig. 6. Situering van het studiegebied Kinderveld (in wit afgebakend) in de Dijlevallei (hoogte in meter) 

 

Fig. 7. Topografie van het studiegebied Kinderveld (hoogte in meter) 
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Voor dit studiegebied werd het hoge resolutie LIDAR-DHM (resolutie 2mx2m) gebruikt om 
WaTEM/SEDEM (Van Oost et al. 2000, Van Rompaey et al. 2001) toe te passen. 
WaTEM/SEDEM is een ruimtelijk gedistribueerd model dat de geërodeerde bodemdeeltjes 
via 2-dimensionale afstromingsalgoritmen over het landschap verdeelt. De sedimentproductie 
veroorzaakt door watererosie in iedere gridcel wordt geschat met behulp van een 2D-
toepassing van de Universele Bodemverlies Vergelijking (Desmet & Govers 1996). Het 
geproduceerde sediment wordt verder stroomafwaarts gevoerd indien de transportcapaciteit 
in iedere gridcel voldoende groot is. In de gridcellen waar er meer sediment toekomt dan de 
lokale transportcapaciteit is er sedimentatie.  

WaTEM/SEDEM maakt ook een schatting van de bodemverplaatsingen door bewerking van 
het landbouwland. Sedimentfluxen veroorzaakt door bodembewerkingen worden geschat aan 
de hand van vergelijkingen voorgesteld door Govers et al. 1994.  Convexe hellingen verliezen 
netto bodemmateriaal dat wordt geaccumuleerd in de concave gedeelten van het landschap. 
Taluds kunnen zich vormen aan perceelsgrenzen.  

Het uiteindelijke resultaat van zowel bodemerosie door water als bodemerosie door 
bewerking is een rasterbeeld met voor iedere gridcel een gemiddelde bodemerosie of 
depositie waarde uitgedrukt in ton/ha.j. Gridcellen met een netto-bodemerosie hebben een 
negatieve waarde, gridcellen met een netto  sedimentatie hebben een positieve waarde.  

De invoergegegevens voor WaTEM/SEDEM zijn een aantal continue rasterlayers met 
perceelsstructuur, bodemgebruik en bodemerosiegevoeligheid. Het belangrijkste 
invoergegeven is het DHM omdat dit gebruikt wordt zowel om de hellingslengte als de 
hellingsgradiënt te bepalen. Bovendien wordt aan de hand van het DHM bepaald in welk 
richting het geërodeerde sediment zich zal verplaatsen. Het hoge resolutie DHM dat voor 
deze studie werd gebruikt had als belangrijk nadeel dat voor een groot aantal gridcellen de 
hoogte onbekend was. Op de plaatsen waar gebouwen of wegen voorkomen is het DHM 
gecodeerd met een waarde –9999. Het ontbreken van deze gegevens is problematisch 
omdat (verharde) wegen in de meeste gevallen belangrijke stroompaden vormen. Voor deze 
toepassing werden de onbrekende gegevens aangevuld via een uitgebreide filtering van het 
DHM. De hoogtewaarden van de ontbrekende pixels werd op die manier gelijkgesteld aan de 
hoogte van de omliggende pixels. De hoogte van de omliggende pixels werd evenwel niet 
gewijzigd. Vervolgens werd op het vervolledigde DHM een pit removal procedure toegepast 
die alle kleine gesloten depressies (die niet afwateren naar een natuurlijke waterloop) opvult. 
Dit is nodig om met WATEM/SEDEM een consequente afstromingstopologie op te stellen. 

De bodemerosiegevoeligheid is geschat aan de hand van textuurgegevens die afgeleid 
werden van de digitale bodemkaart Vlaanderen (OC-GIS Vlaanderen). Voor de erosiviteit van 
de neerslag werd gebruik gemaakt van het lange termijngemiddelde van de 
neerslagerosiviteit waargenomen te Ukkel. Gegevens met betrekking tot het landgebruik en 
de perceelsstructuur werden afgeleid van het bestand Landbouwpercelen 2002 (Vlaamse 
Landmaatschappij). Voor de landbouwpercelen werd een gemiddelde gewas- en 
bedrijfsvoeringsfactor gebruikt die schommelt tussen 0,2 en 0,55 (zie MIRA-T 2003, 
hoofdstuk 2.20 Bodemerosie) en een bewerkingserosiecoëfficient van 500 (kg.m-1). Voor de 
transportcapaciteitscoëfficient werd een waarde van 250 gebruikt voor akkerland en een 
waarde van 75 voor bos- en weideland. Deze parameterwaarden zijn het resultaat van een 
modelcalibratie en -validatie op basis van een dataset met gemiddelde 
sedimentexportgegevens voor 18 stroomgebieden in de Belgische Leemstreek. 
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Fig. 8 geeft het voorspelde erosie- en sedimentatiepatroon weer zoals berekend werd met 
WaTEM/SEDEM. Elke pixel geeft een gemiddelde jaarlijkse netto erosie- of 
sedimentatiewaarde weer in ton/ha.j. De geschatte jaarlijkse sedimentexport voor het hele 
stroomgebied bedraagt 0,45 ton/ha.j. Dit is een vrij lage waarde daar de lange-
termijnssedimentexportwaarde geschat wordt op 2-4 t/ha.jaar voor het Kinderveld-bekken 
(Steegen et al. 2000). Mogelijks is deze lage waarde eigen aan het modelleren met een hoge 
resolutie. Van Rompaey et al. (2001) hebben eerder reeds het effect van een veranderende 
resolutie aangetoond op de gemodelleerde sedimentexportwaarde. Waarschijnlijk dienen de 
transportcapaciteitcoëfficiënten verhoogd te worden voor hoogresolutie DHM’s. Een 
gedetailleerde analyse toont verder aan dat in landbouwpercelen trapvormige erosie –en 
sedimentatiepatronen voorkomen. Deze artificiële patronen kunnen te wijten zijn aan de 
gebruikte interpolatiemethode. Verder onderzoek zal deze hypothese onderzoeken en 
nagaan met welk algoritme het DHM eventueel verbeterd kan worden. 

Fig. 8. Voorspeld erosie- en sedimentatiepatroon (pixelwaarden in ton/ha.j). Negatieve waarden geven erosie weer, 
positieve waarden sedimentatie. 

3.4 MENS IN HET STUDIEGEBIED: ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS & KENNISBALANS 

Teneinde het beter begrijpen van de geschiedenis van menselijke aanwezigheid in het 
studiegebied doorheen een confrontatie van archeologische en landschappelijke elementen, 
is het van belang om van een zo volledig mogelijke archeologische basisinventaris gebruik te 
kunnen maken. De bestaande Centrale Archeologische inventaris werd zodoende 
geverifieerd op inhoud en waarde, vergeleken met bestaande gegevendatabanken aan de 
K.U.Leuven en aangevuld. Archiefonderzoek en een reeks van historische kaarten 
(Ferraris/Vandermaelen) werd hiervoor gecombineerd. Deze (zo compleet mogelijke) set van 
archeologische gegevens werd vervolgens aan een exploratieve GIS-analyse onderworpen, 
waarvan in fase 1 vooral het heuristisch en in de eerste plaats kwalitatief aspect benadrukt 
wordt. Deze omvatte een algemeen beeld van de prehistorische en historische 
bewoningsgeschiedenis, het opstellen van correlaties tussen site-locaties en geologisch 
substraat, rivierennet, bodemtextuur, landbouwgebruik en erosiegevoeligheid van de zone in 
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kwestie, en een preliminaire kennismaking met het hoge-resolutie DHM met uiteindelijk doel 
een haalbaarheidsstudie voor zijn gebruik voor archeologisch onderzoek.  

3.4.1 Archeologische waarnemingen per periode. De bewoningsgeschiedenis van het 
studiegebied. 

Een preliminaire visuele analyse van het archeologisch erfgoed in de studiezone toont een 
duidelijke concentratie van sites langs rivieren. Slechts een kleiner aantal vindplaatsen 
bevindt zich op verre afstand van het rivierennet. In Meerdaalwoud liggen de totnogtoe 
ontdekte sites dan weer geconcentreerd rond de Tiense groef, een vermoedelijke Romeinse 
weg. Drie restanten van Romeinse wegen elders groeperen enkele sites maar zijn globaal 
niet voorzien van zeer dichte concentratie. Duidelijke lacunes zijn te lokaliseren in de 
interfluviale zones, met uitzondering van het plateau van Maleizen, tussen IJse en Laan.  
Door de aard van de informatie die in publicaties en rapporten beschikbaar is, is het 
onmogelijk om op dit moment een kwantitatieve waarde en representativiteit toe te kennen 
aan de gekende sites. Bestaande lacunes kunnen bijvoorbeeld het resultaat zijn van een 
concentratie van archeologisch onderzoek in de riviervalleien, aangezien naar de huidige 
periode toe steeds meer mensen zich aan of dichtbij een rivier vestigden (cf. infra, exploratie 
hydrografie). Of lege gebieden het resultaat zijn van een afwezigheid van archeologische 
vondsten of van een gebrek aan archeologisch terreinonderzoek moet dus nog worden 
geverifieerd.  

Daar een meer gedetailleerde bewoningsgeschiedenis het uiteindelijke doel is van de 
exploratie van deze gegevens, werd geopteerd voor een splitsing per periode voor verdere 
analyse. De gekozen tijdskaders zijn gebaseerd op de een combinatie van datering en 
verfijningen op twee niveaus gebruikt in de CAI. Dit zijn: Steentijd (onbepaald, 24 sites), 
Paleolithicum (7 sites), Mesolithicum (1 site), Neolithicum (7 sites), Bronstijd (1 site), IJzertijd 
(1 site), Romeinse Periode (25 sites), Middeleeuwen (onbepaald, 1 site), Vroege 
Middeleeuwen (2 sites), Volle Middeleeuwen (11 sites), Late Middeleeuwen (17 sites), 16e 
eeuw (6 sites), 17e eeuw (5 sites), 18e eeuw (14 sites), Nieuwe Tijd (onbepaald, 3 sites). 
Omwille van het lage aantal sites voor bepaalde periodes en aangezien het hier om een 
kwalitatieve en geen kwantitatieve exploratie gaat, die als basis dient voor de verdere 
concrete archeologische exploitatie van het gebied, werd het nuttig geacht het archeologisch 
erfgoed van het studiegebied in grotere periodes in te delen. Achtereenvolgens worden 
prehistorische (in de meest ruime zin van het woord, 41 sites), Romeinse (25 sites), 
middeleeuwse (31 sites) en postmiddeleeuwse (28 sites) periodes belicht (cf. infra). 

Met uitzondering van Meerdaalwoud kan tijdens de prehistorische periode geen echte 
concentratie van sites aangeduid worden. Hierbij dient de representativiteit van de gekende 
sites in rekenschap genomen te worden. Een verdere exploratie van het DHM kan mogelijk 
verduidelijking brengen of het hier misschien gaat om het uitkiezen van welbepaalde 
hellingsoriëntaties of specifieke hoogtes, alsook de ontdekking van verdere bewaarde 
grondsporen. Geologische, hydrografische en pedologische vergelijkingen kunnen mogelijks 
ook welbepaalde locaties verklaren (cf. infra). 

De Romeinse periode toont een ietwat ander beeld met een belangrijke concentratie van 
vondsten in de nabijheid van Romeinse wegen, een logische conclusie. Is het hierbij zo dat 
men totnogtoe steeds het bestaan van wegen heeft gebruikt om verder onderzoek te 
ondersteunen? Een lineaire tendens is inderdaad zichtbaar bij een aantal van de Romeinse 
vindplaatsen, maar een meer gedetailleerd onderzoek zal moeten uitwijzen met welk soort 
sites we te maken hebben en of het functioneel aspect eventueel een aanduiding is voor de 
aard van locatie. Ook hier zijn verdere prospecties noodzakelijk om een objectiever beeld te 
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krijgen van de nederzettingstendensen in de Romeinse periode, mogelijks in relatie tot 
vergelijkingspunten gevonden in geologische, hydrografische en pedologische studies (cf. 
infra). 

Met de Middeleeuwen breekt een fase aan waarin het rivierennetwerk een grotere rol speelt 
in de situering van archeologische sites. De meerderheid van de archeologische sporen zijn 
te vinden vlak aan of binnen 100 meter afstand van een rivier.  Slechts een handvol sites 
maken een uitzondering op deze regel. Deze tendens kan het gevolg zijn van een meer 
uitgebreid archeologisch onderzoek naar dorpskernen die gebouwd zijn op de plaats van hun 
middeleeuwse voorgangers en zodoende een onderzoeksbias is gecreëerd wat betreft de 
locaties van middeleeuwse vindplaatsen. Het loont de moeite om de interfluviale hoogtes 
intensief te prospecteren naar middeleeuws materiaal. Opvallend is ook de totale afwezigheid 
van middeleeuws materiaal uit Meerdaalwoud. Hiervoor kan de doctorale studie van Tom 
Vanwalleghem (K.U.Leuven) een mogelijke interessante bron van informatie zijn. Deze stelt 
duidelijk dat een aantal geomorfologische fenomenen in Meerdaalwoud, onder meer ravijnen 
en gesloten depressies, waarschijnlijk gevormd zijn onder akkerland dat na de Romeinse 
periode verlaten werd (meer details in Vanwalleghem et al. in druk). 

De nederzettingstendens gestart met de Middeleeuwen wordt verder gezet vanaf de 16e 
eeuw. Rivieren zijn duidelijk aantrekpleisters gebleven en slechts een klein deel van de 
archeologische vondsten bevindt zich midden op de interfluvia. Opnieuw is een afwezigheid 
van vondsten uit Meerdaalwoud tekenend voor de representativiteit van het gekende 
patrimonium en dient meer terreinwerk verricht te worden voor de reconstructie van een meer 
objectieve bewoningsgeschiedenis van het studiegebied. 

3.4.2 Confrontatie archeologische gegevens met geologische, pedologische en 
hydrografische informaties. 

De bovenstaande archeologische gegevens werden vervolgens aan een heuristisch GIS 
onderzoek onderworpen waarbij deze geconfronteerd werden met respectievelijk 
geologische, pedologische en hydrografische gegevens en met landbouwgebruiksinformatie 
over het studiegebied. Een vergelijking met topografisch en geomorfologische informatie is 
voorzien in de tweede fase van het project. Percentages dienen enkel als indicatief te worden 
gezien en zullen verder worden gekwantificeerd in de tweede fase van het project, wanneer 
ook bijkomende informatie van terreinprospecties beschikbaar is. Hierbij is een vergelijking 
nodig met het percentage dat elk respectievelijk landschapselement inneemt in het totale 
onderzoeksgebied, om zo tot een objectievere observatie te komen die autocorrelaties 
uitsluit. Eenmaal vastgelegd wat de correlaties zijn tussen sites en landschappelijke 
kenmerken, kunnen deze als basis dienen voor een verdere aanvulling van onderstaande 
‘kennisbalansindicaties’, door middel van verschillende prospectiecampagnes (fase 2 en 3 
van het project).  

3.4.2.1 Geologie (Fig. 9) 

Wat betreft geologische substraat bevindt een groot deel (ca. 51 %) van de prehistorische 
sites zich op de Tertiaire formatie van Brussel, gevolgd door die van Lede (20%) en St-Huib-
Hern (20%). Een kleiner aantal sites (<5 %) verspreidt zich over de formaties van Hannut en 
Borgloon en Kortrijk. 

Een totaal ander beeld krijgen we door de confrontatie van Romeinse sites met hun 
respectievelijk geologisch substraat waarbij de St-Huib-Hern formatie een duidelijke voorkeur 
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geniet (38%), onmiddellijk gevolgd door die van Brussel (24%), Kortrijk (19%) en Lede (14%). 
De formatie van Hannut vormt een duidelijke minderheid. 

Tijdens de Middeleeuwen zijn is de meerderheid van de sites gelokaliseerd op de formatie 
van Brussel (68%). De formaties van Kortrijk (23%), Hannut (6%) en Lede (3%) vervolledigen 
het geheel. 

Na de Middeleeuwen krijgen we de volgende spreiding: Formaties van Brussel (46%), Kortrijk 
(21%), Lede (18%), St Huib-Hern (4%), Hannut (4%) en Eenheid van Haccout (4%). 

Alhoewel een correlatie tussen de formatie van Brussel en archeologische vondsten in het 
studiegebied overduidelijk is, dient hier te worden opgemerkt dat een groot deel van de 
studiezone ook gelegen is op de formatie van Brussel. Een meer gedetailleerde en 
kwantitatieve analyse kan een dergelijke autocorrelatie uitsluiten en tot een waardevoller 
resultaat komen. Deze zal echter pas in de volgende fase worden uitgevoerd, wanneer 
nieuwe prospectiegegevens zijn verzameld. 

 

Fig. 9 Overlay van archeologische vindplaatsen op rivierennet en geologische substraat (Prehistorie = rood, Romeins 
= blauw, Middeleeuwen = groen, Post-Middeleeuws = lichtblauw). 

 

3.4.2.2 Pedologie (Fig. 10) 

Voor fase 1 werd bekeken wat de relatie is tussen site-situering en bodemtextuur. Over het 
algemeen werd een lemige textuur verkozen door het merendeel van de sites doorheen alle 
periodes (percentages van 23 tot 72 %). Daarnaast zijn zandleem, licht zandleem en lemig 
zand van belang. Het moet wel worden opgemerkt dat voor een derde van alle sites geen 
bodemtextuur werd opgetekend. Een zelfde opmerking met betrekking tot de aanwezigheid 
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van autocorrelatie kan ook hier gemaakt worden (cf. supra). In fase 2 zal meer in detail naar 
de relatie tussen site-locatie en volledige bodemcode (textuur, drainage, profielontwikkeling 
en substraat) gekeken worden. 

 

Fig. 10. Overlay van archeologische vindplaatsen op rivierennet en pedologische informatie (Prehistorie = rood, 
Romeins = blauw, Middeleeuwen = groen, postmiddeleeuws = lichtblauw). 

3.4.2.3 Hydrografie 

Op hydrografisch gebied is het opmerkelijk dat de meeste prehistorische sites op minstens 
500m van een rivier liggen en slechts een minderheid dichterbij. Deze tendens zet zich verder 
tijdens de Romeinse periode waar bijna 50% van alle sites verder dan 1 km van een rivier 
liggen. Vanaf de Middeleeuwen krijgen we een totale omkering van dit patroon en lijken sites 
meestal vlak aan een rivier te liggen (op maximaal 500m). Deze gewoonte blijft sterk 
overheersen tijdens de postmiddeleeuwse periodes (Tabel 1). 

Periode/Afstand < 100m 100-200m 200-500m 500-1000m >1000m 

Prehistorie 10% / 23% 37% 32% 

Romeinse Tijd 8% / / 44% 48% 

Middeleeuwen 45% 19% 16% 13% 6% 
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Post-Middeleeuwen 43% 4% 46% 4% 4% 

Tabel 1 : Procentuele aanduiding per periode van de afstand tussen archeologische vindplaats en het rivierennet 

3.4.2.4 Landbouwgebruik 

De vergelijking tussen (recent) landbouwgebruik en archeologische resten leed onder het feit 
dat een groot deel van de sites in gebieden zonder direct landbouwgebruik vielen 
(rivierbeddingen, stedelijk ontwikkelde gebieden). Een zeer algemene analyse toonde echter 
aan dat het merendeel van de sites gevonden werd op gras- of akkerland. 

Prehistorische sites vertonen een 50/50 verdeling over akkerland en grasland, terwijl 
Romeinse sites duidelijk meer op akkerland te vinden zijn. Middeleeuwse sites zijn dan weer 
vooral in weideland te vinden, met een gedeelte op braakland. Na de Middeleeuwen neemt 
grasland als vindplaats voor archeologisch materiaal de bovenhand. 

Door de zeer ruwe schattingen en over het algemeen kwalitatieve analyse is een verdere 
verfijning van deze gegevens en een vergelijking met algemene informatie over het 
landgebruik noodzakelijk (tabel 2; zie fase 2). 

Periode/Type LB-gebruik Gras Akkerland Gras/akkerland Andere 

Prehistorie 27% 29% 10% / 

Romeinse Tijd 25% 10% 56% 8% 

Middeleeuwen 40% 15% 18% 23% 

Post-Middeleeuwen 75% 10% / 16% 

Tabel 2 : Kwalitatieve aanduiding verband archeologische vindplaats – landbouwgebruik 

De fysische structuur van het gebied bepaalt duidelijk sterk zijn cultuurhistorische inhoud. Dit 
was reeds opgemerkt in het kader van de studie Brabants Plateau (Mens & Ruimte 2003) en 
kan duidelijk een rol spelen in wat er totnogtoe van het archeologisch erfgoed gekend is. Een 
kwantitatieve studie kan de bovenstaande gegevens nog verfijnen (zie fase 2). 

3.4.3 Eerste confrontatie archeologische gegevens met erosiemodel 

Het is de bedoeling om binnen het kader van de confrontatie van archeologische en 
landschappelijke gegevens ook digitale erosiemodellen opgesteld door de Onderzoeksgroep 
Fysische en Regionale Geografie van de K.U.Leuven te integreren. Dit op regionaal 
gemodelleerd informatieniveau is van groot belang bij het zoeken naar redenen van lacunes 
in de archeologische inventaris van het vooraf bepaald studiegebied. Zo kan bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een te sterk geërodeerde zone de reden vormen voor de afwezigheid van 
archeologische vondsten. Anderzijds weet men tot op heden niet waar systematische 
prospecties zijn uitgevoerd en kan een hoge erosieve waarde dus niet noodzakelijke 
verbonden worden aan een lage site-dichtheid. Dit kan eveneens dienen als argumentatie 
voor het uitwerken van een prospectieplan. Hier is een vergelijking tussen Ottenburg en het 
volledige studiegebied van nut. 

Daar totnogtoe enkel een zeer lokaal erosiemodel werd opgesteld (cf. supra), waarin slechts 
twee losse neolithische vondsten en 1 onbepaalde steentijd site konden worden aangetoond, 
lijkt een volwaardige bespreking van de confrontatie tussen erosiemodel en site-inventaris 
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zinvoller in het licht van het regionale model dat tijdens de tweede fase ten volle zal worden 
geëxploiteerd. 

 

3.4.4 Exploratie DHM 

Als deel van de vergelijkingsstudie tussen archeologische en landschappelijke gegevens is 
eveneens een preliminaire (fase 1) en extensieve (fase 2) exploratie van het DHM gepland. 
Zoals reeds werd aangetoond te Ottenburg (cf. supra) is een DHM met zeer hoge resolutie de 
manier om een theoretische archeologische veldprospectie uit te voeren, die dan op het 
terrein kan geverifieerd worden. Een dergelijke verkenning ligt aan de basis van de 
vernoemde haalbaarheidsstudie voor het gebruik van het DHM voor archeologische 
doeleinden. 

Een korte preliminaire exploratie van het hoge resolutie DHM met het oog op de identificatie 
van mogelijke archeologische resten heeft reeds aangetoond dat heel wat microtopografie en 
vooral antropogene reliëfelementen zoals holle wegen, taluds en tumuli kunnen worden 
geïdentificeerd. In combinatie met de vergelijking van andere landschappelijke elementen met 
archeologische overblijfselen kan een meer gerichte analyse van het DHM aanleiding geven 
tot totnogtoe niet ontdekte archeologische vindplaatsen. Door de minimale aanwezigheid van 
archeologie in Meerdaalwoud (met uitzondering van een beperkt aantal sites) en de 
moeilijkheid van terreinprospecties onder bos is dit misschien de aangewezen locatie om een 
extensieve exploratie van het hoge resolutie DHM te plaatsen.  

3.5 MENS & LANDSCHAP IN HET DIJLEBEKKEN – EEN VOORLOPIGE CONCLUSIE 

Doelstelling en nut van kennisbalans: door middel van een heuristische GIS-exploratie 
wordt een vergelijkende studie van landschappelijke gegevens, erosiegevoeligheid en 
menselijke aanwezigheid beoogd. Deze kan als basis dienen voor het identificeren van 
bestaande lacunes in het archeologisch erfgoed van het studiegebied en kan worden gebruikt 
voor het plannen van prospecties. Zo kan de huidige archeologische informatie worden 
vervolledigd en kan de CAI worden geactualiseerd. De concrete resultaten van deze analyse 
kunnen verder ook worden uitgeschreven als deel van een regionaal beheerplan met het oog 
op de ontsluiting en bescherming van het archeologisch erfgoed in het studiegebied.  
Tegelijkertijd laat deze werkwijze toe om alle gegevens te evalueren op kwaliteit, resolutie en 
specifieke vorm.  

Resultaten GIS-exploratie: voor het studiegebied werd een duidelijke leemte geobserveerd 
van archeologische vindplaatsen, doorheen alle onderzochte periodes op de (hogere delen 
van de) interfluvia en in Meerdaalwoud. Door het ontbreken van informatie over 
systematische prospecties in het gebied is het niet mogelijk te weten welke archeologische of 
onderzoeksbias er bestaat. Het beeld dat we hebben van de menselijke aanwezigheid in het 
studiegebied is dus niet objectief kwalitatief en kwantitatief te beoordelen.  Oorzaken hiervan 
liggen bij de aard van het archeologisch onderzoek, van de menselijke activiteiten in het 
verleden en van het archeologisch erfgoed zelf.  Het is daarom zeker van nut om de eerste 
aanzet voor prospecties zo snel mogelijk te laten starten om het beeld van menselijke 
occupatie systematisch bij te stellen.   

Beperkingen fase 1: een gedetailleerde analyse van de relatie mens – landschap dient uit de 
gegevens zelf te komen en in het bijzonder uit de directe link tussen archeologische 
gegevens en paleo-ecologisch onderzoek (vb. pollenprofielen en andere landschappelijke 
gegevens; cf. supra). Voor het hier behandelde studiegebied ontbreken zowel de directe link 
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tussen pollenonderzoek of andere paleo-ecologische studies met de archeologische 
waarnemingen en ontbreken goed onderzochte archeologische vindplaatsen. Er is dus geen 
objectieve representativiteit van archeologische informatie voor het studiegebied. Door deze 
omstandigheden en de aard van de beschikbare gegevens is de synthese zoals ze hier wordt 
voorgesteld dan ook beperkt tot het aangeven van algemene lijnen, met in het bijzonder oog 
voor de beheer- en onderzoeksnoden.  

1. Prehistorische periode (Laat-Glaciaal tot begin Sub-Atlanticum): geen menselijke 
invloed op het landschap merkbaar voor de periode tot het begin van het Atlanticum. 
Vanaf het Atlanticum (Neolithicum en Metaaltijden) een erg beperkte invloed door 
kleinschalige ontbossingen. De locale impact maakt dit landbouwgebruik moeilijk 
zichtbaar in de pollenprofielen die niet in de buurt van toenmalige nederzettingen zijn 
bemonsterd. Dit wijst op een eerder kleinschalige organisatie en impact in directe 
omgeving van nederzettingensites zonder directe gerichte locatietendens of 
continuïteit. De mens is deel van het natuurlijke milieu en maakt gebruik van de 
mogelijkheden zonder het in belangrijke mate te beïnvloeden. Algemene prospectie 
noodzakelijk. 

2. Romeinse periode: een groeiende menselijke impact door de intensificatie van 
landbouw met de toepassing van andere technieken en grootschalige ontbossingen. 
Ook in Meerdaalwoud lijken de gegevens het bestaan van akkerbouw te bevestigen 
voor deze periode. De sites zijn duidelijk gericht op communicatie (gelegen aan 
wegen en rivieren). Er is in tegenstelling tot de voorgaande periode wel een 
continuïteit van bewoning zichtbaar. Prospectie van in het bijzonder de interfluvia en 
Meerdaalwoud aangeraden. 

3. Middeleeuwen: steeds meer groeiende impact door de verdere intensificatie van de 
landbouw, een definitieve sedentarisatie en bevolkingsgroei (verderzetting Romeinse 
periode). Vanaf dit ogenblik is een grootschalige invloed in de pollenprofielen 
merkbaar met een continuïteit in de curve van cerealen en ruderalen. De extensieve 
exploitatie van bossen in deze periode heeft een vernietigende werking op het 
bosbestand dat de druk niet kan opvangen door regeneratie. De sites liggen zoals in 
de Romeinse periode voornamelijk aan rivieren. Meerdaalwoud lijkt in deze periode 
verlaten. Prospectie van interfluvia en Meerdaalwoud aangeraden. 

4. Post-Middeleeuwen: verder zetten van de extensieve exploitatie bossen maar in de 
Oostenrijkse periode (18de eeuw) ook een herbebossing. Beuken- en dennenbossen 
worden aangeplant voor de productie van hout. De sites liggen nog steeds aan 
rivieren. Er is een bewoningscontinuïteit vanaf de Middeleeuwen. Prospectie van 
interfluvia aangeraden. 

4 Verder verloop van het project, fasen 2 en 3 

Op basis van de conclusies die in het kader van deze eerste fase werden gemaakt, kan een 
intensieve terreininventarisatie worden opgestart. Voor deze inventarisatie zal nauw 
samengewerkt worden met het KAPSTOK-project (Kartering Archeologisch Patrimonium, 
Standaardinventarisatie, Terreinevaluatie, Onderzoek & Kennisbeheer) dat door het VIOE 
wordt gecoördineerd. In het kader van dit project werden dit jaar twee 
licentiaatsverhandelingen opgestart, één met betrekking tot het Boven-Dijlebekken ten 
westen van de Dijle en één met betrekking tot het Meerdaalwoud ten oosten van de Dijle. 
Naast de terreinprospecties zal werk gemaakt worden van de gedetailleerde exploratie van 
het DHM, zowel met het oog op het identificeren van archeologische sporen als met het oog 
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op het modelleren van de actuele erosie. Beide onderzoeken zullen toelaten een idee te 
vormen van de bruikbaarheid van dit Digitaal Hoogtemodel, de precieze noden naar vorm en 
interpolatiemethode, en de meerwaarde die het hoge resolutie model kan bieden in 
vergelijking met het lage resolutie model dat nu reeds door het OC GIS-Vlaanderen wordt 
verspreid. Tenslotte zullen deze gegevens worden geïntegreerd in een regionaal beheersplan 
dat kan verder bouwen op de bevindingen die in deze fase zijn gedaan te Ottenburg.  

In een derde fase, die doorgaat in het voorjaar van 2005, zullen de terreinprospecties worden 
verdergezet. Hiervoor zal toenadering gezocht worden met amateurs en –verenigingen die in 
het gebied actief zijn. Bovendien zal in deze fase werk worden gemaakt van de ontsluiting 
van het archeologisch erfgoed in het studiegebied, wat moet resulteren in de uitgave van een 
infobrochure omtrent mens en landschap in het Dijlebekken. 

De bevindingen van het project na drie projectfasen zullen, conform de overeenkomst 
afgesloten met de afdeling Monumenten & Landschappen, worden vertaald in een 
publicatieklaar artikel voor het tijdschrift Monumenten & Landschappen. De afronding van dit 
artikel is voorzien in mei 2005. 
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6 Bijlage: Inventaris van archeologische sites in het studiegebied 

1  CAI nr  104 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal, Veronenberg 
Locatiebeschrijving Op de noordoostelijke helling van de sterk ingesneden hoogvlakte 
gelegen tussen de Voer- en IJsevallei; Op de plaats genoemd het Capelleblok 
Datering  Vroege ME 
Aard vondst  Kapel/vlakgraf 
2  CAI nr  173 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving gn bron 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Weg 
3  CAI nr  422 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, St-Agatha-Rode, Sint-Agatha-Rode Bos 
Locatiebeschrijving in bos op heuvel langs de Laanvallei 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
4  CAI nr  423 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, St-Agatha-Rode, Sint-Agatha-Rode Bos 
Locatiebeschrijving Ten noordoosten van het bos, tegenover de plaats "Vet Zaat" 
De Romeinse weg van Gembloux naar Mechelen loopt door het gehucht Neerpoorten 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Villa 
5  CAI nr  424 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, St-Agatha-Rode, Vette Weide 
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Motte 
6  CAI nr  425 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, St-Agatha-Rode, Sint-Agatha-veld 
Locatiebeschrijving op een promontorium aan de samenvloeiing van de Laan en de Dijle 
Datering  Neolithicum/Romeinse Tijd 
Aard vondst  Concentratie lithisch materiaal/losse vondst munten 
7  CAI nr  427 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, St-Agatha-Rode,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
8  CAI nr  428 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem, Zonneveld 
Locatiebeschrijving * indicatief toponiem 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
9  CAI nr  431 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Sint Joris Weerdt,  
Locatiebeschrijving langs de Reigerstraat , op honderd meter van de Dijle 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
10  CAI nr  433 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Terlanen 
Locatiebeschrijving op de L-flank van de vallei van de Kleine Laan  
Datering  Paleolithicum 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
11  CAI nr  434 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Terlanen 
Locatiebeschrijving verdwenen hof 
Datering  Late ME 
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Aard vondst  Nederzetting + gracht 
12  CAI nr  437 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse, Wolfshagen 
Locatiebeschrijving la cense de Colongaet 
Datering  18e E 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
13  CAI nr  438 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg, Keiberg 
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
14  CAI nr  439 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Terlanen 
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
15  CAI nr  441 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse, Binnenrust 
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
16  CAI nr  671 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal, Puttebos 
Locatiebeschrijving op het kruispunt waar de Morrenweg (vroeger de Ammansweg) het 
OLV-pad kruist 
Datering  17e E 
Aard vondst  Kapel 
17  CAI nr  775 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving gn bron 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Weg 
18  CAI nr  785 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving In het Arenbergpark 
Datering  Volle ME/Vroege ME 
Aard vondst  Kerk/Inhumatie 
19  CAI nr  1216 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal, Hegge 
Locatiebeschrijving langs de Dorpstraat, tussen Hegge en de grens met Vossem 
Datering  16e E 
Aard vondst  Hoeve 
20  CAI nr  1327 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse,  
Locatiebeschrijving indicatief toponiem 
In het blok tussen de IJse en de "Honderstraat" (nu Kleine Hollestraat) op perceelnummers 
45-46. 
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Hoeve 
21  CAI nr  1329 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse, Tombergen 
Locatiebeschrijving indicatief toponiem 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
22  CAI nr  1330 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg, Vossekoten 
Locatiebeschrijving op het einde van de Zavelstraat (of deel van de Oude Waalse Baan) 
Datering  Nieuwe Tijd 
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Aard vondst  Nederzetting + gracht 
23  CAI nr  1332 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Terlanen 
Locatiebeschrijving leen van een hertogelijk domein met een graan- en een olislagmolen, 
een kamme, een cijnshof, een leenhof, landen en beemden, het visrecht in de Laan, een 
jachtrecht en een schepenbank. 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Hoeve 
24  CAI nr  1334 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Terlanen 
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Hoeve 
25  CAI nr  1620 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee,  
Locatiebeschrijving In een holle weg, nabij de "Zoete waters". 
Volgens thesis in Heverlee te situeren, volgens coördinaten in Oud- Heverlee. 
Datering  Paleolithicum 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
26  CAI nr  1621 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Blanden,  
Locatiebeschrijving Op de top van het plateau. 
Datering  Paleolithicum 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
27  CAI nr  1625 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving Volgens de gegevens van Ilse Roovers ligt de site 'Den Duivel ' in 
Korbeek-Lo, Bierbeek, daarom is deze site nog niet gelokaliseerd 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
28  CAI nr  1755 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Ottenburg, Neerpoorten 
Locatiebeschrijving ten oosten van de Lijkstraatbeek en ten zuidwesten van het Sint-
Agatha-Rodebos 
In de buurt van een romeinse weg van Gembloux naar Waver en verder naar Duisburg. 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Onbepaald 
29  CAI nr  1757 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Ottenburg, Tomme 
Locatiebeschrijving landtong met aan de noord-, oost- en zuidkant een vrij steile helling 
langs de Dijle 
Datering  Paleolithicum/Mesolithicum/Neolithicum 
Aard vondst  Concentratie lithisch materiaal/Gracht/Aardewerk 
30  CAI nr  1760 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Loonbeek, Margijsbos 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Villa 
31  CAI nr  1769 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, Zoet Water 
Locatiebeschrijving OB/ Aep 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
32  CAI nr  2208 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Waterburcht (2) 
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33  CAI nr  2209 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Molen (2) 
34  CAI nr  2222 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, Steenbergen 
Locatiebeschrijving op een kleine beek aan de overzijde van de Waverse Baan op de 
lager liggende beemden 
Datering  16e E 
Aard vondst  Molen 
35  CAI nr  2489 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Blanden,  
Locatiebeschrijving bakstenen windmolen van het bovenkruiertype met ronde romp 
Datering  Onbepaald 
Aard vondst  Molen 
36  CAI nr  2517 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Kapel 
37  CAI nr  2560 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, St Joris Weerdt,  
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Kerk 
38  CAI nr  2647 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Korbeek-Dijle,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Nieuwe Tijd 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
39  CAI nr  2690 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Terlanen 
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Molen 
40  CAI nr  3055 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Neolithicum 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
41  CAI nr  3058 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal, Veronicasveld 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Villa 
42  CAI nr  3060 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Kerk 
43  CAI nr  3329 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Blanden, Hoog Blanden 
Locatiebeschrijving op de hoek van de Ziekelingenstraat en de Oudebaan (nu wellicht de 
Tiensesteenweg) 
Kapel werd ook OLV van Grueningen genoemd; De kapel stond bij de Leprozerij 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Onbepaald 
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44  CAI nr  3330 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
45  CAI nr  3331 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
46  CAI nr  3334 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, Graatbos 
Locatiebeschrijving aan de Kleine Dreef 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
47  CAI nr  3429 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee, Rotspoel 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Gebouw plattegrond 
48  CAI nr  3652 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal,  
Locatiebeschrijving Gevelschoen 
gelegen op de zuidelijke helling van een plateau op de rechteroever van de rivier 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
49  CAI nr  3665 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving 50 48’39’’ en 4 35’16’’ 
gelegen op de zuidelijke helling van het plateau 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Concentratie lithisch materiaal 
50  CAI nr  3909 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal, Tommeken 
Locatiebeschrijving gelegen in de Dorpstraat, op de hoek van de Korbeekstraat, in de 
buurt lag het Hof van Waaienberg; * indicatief toponiem 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
51  CAI nr  3923 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving gn papieren fiche 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Weg 
52  CAI nr  3951 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving deze hoeve fungeerde in de 17de eeuw als neerhof van het kasteel 
Datering  17e E 
Aard vondst  Hoeve (2) 
53  CAI nr  3952 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving NW hoek van de Weertsedreef en de Naamsesteenweg 
Datering  Neolithicum/Romeinse tijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal/Grafheuvel 
54  CAI nr  3957 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode,  
Locatiebeschrijving  
Datering  16e E 
Aard vondst  Kapel 
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55  CAI nr  4704 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee, Egenhoven 
Locatiebeschrijving in de 17de eeuw eigendom van de Jezuiten 
in 1773, bij opheffing van de orde, ging het over naar de Hertog van Arenberg 
vanaf 1870 werd het gehuurd van door de paters Jozefieten die het goed in 1924 kochten. 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
56  CAI nr  4705 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Sint Joris Weerdt,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Onbepaald 
Aard vondst  Pastorij 
57  CAI nr  4706 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Sint Joris Weerdt,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Onbepaald 
Aard vondst  Molen 
58  CAI nr  4729 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving Begrensd door Walendreef, Grezse baan, Kromme Dreef en 
Prosperdreef 
3 tumuli 
Datering  Ijzertijd/Romeinse Tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
59  CAI nr  4740 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving gedeeltelijk in Oud-Heverlee, gedeeltelijk in Bierbeek 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Weg 
60  CAI nr  4779 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Korbeek-Dijle,  
Locatiebeschrijving greenwich coor: 50 50 40 / 4 38 15 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
61  CAI nr  4784 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Tervuren, Tervuren,  
Locatiebeschrijving Deze weg loopt verder naar Duisburg en  Bertem in de richting van 
Leuven 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Weg 
62  CAI nr  4793 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem, Dalem 
Locatiebeschrijving vermoedelijk daar te localiseren 
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
63  CAI nr  4794 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem, Dalem 
Locatiebeschrijving vermoedelijk daar te localiseren 
Datering  16e E 
Aard vondst  Nederzetting + gracht 
64  CAI nr  4808 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Tervuren, Vossem,  
Locatiebeschrijving Ook Hof te Vossem 
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Hoeve 
65  CAI nr  4812 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Tombeek 
Locatiebeschrijving Fiche met naam Tempelierenhof 
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Indicatief toponiem+ aanwezigheid van toponiem Venusberg en Walenberg : juiste localisatie 
is niet nauwkeurig gekend. 
Datering  Middeleeuwen/Romeinse Tijd 
Aard vondst  Nederzetting/Grafheuvel 
66  CAI nr  5152 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem,  
Locatiebeschrijving  
Datering  17e E 
Aard vondst  Molen 
67  CAI nr  5153 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem,  
Locatiebeschrijving eigendom van de abdij van het Park 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Molen 
68  CAI nr  5154 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse,  
Locatiebeschrijving nu een ziekenhuis met een watermolen uit de 18de eeuw 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Burcht 
69  CAI nr  5155 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem,  
Locatiebeschrijving  
Datering  17e E 
Aard vondst  Hoeve 
70  CAI nr  5159 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, Steenbergen 
Locatiebeschrijving aan de rand van het bos 
Datering  17e E 
Aard vondst  Kapel 
71  CAI nr  5160 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Motte 
72  CAI nr  5161 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Kerk 
73  CAI nr  5162 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, St Joris Weerdt,  
Locatiebeschrijving Hof van Coeckelberghe 
Datering  Nieuwe Tijd 
Aard vondst  Hoeve 
74  CAI nr  5163 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, St Joris Weerdt,  
Locatiebeschrijving Hof van Groenendaal 
Datering  Onbepaald 
Aard vondst  Hoeve 
75  CAI nr  5164 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Blanden,  
Locatiebeschrijving Rooikapel duidt op het bestaan van een huiskapel binnen de hoeve 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Hoeve 
76  CAI nr  5165 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse, Wolfshagen 
Locatiebeschrijving nu Withof Diepenborre 
Datering  18e E 
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Aard vondst  Hoeve 
77  CAI nr  5170 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse, Tombeek 
Locatiebeschrijving voormalig leengoed van Brabant 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Hoeve 
78  CAI nr  5172 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Kerk 
79  CAI nr  5173 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Loonbeek,  
Locatiebeschrijving voormalig kasteel van de familie Van der Vorst 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Versterkt kasteel 
80  CAI nr  5174 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Loonbeek,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Kerk 
81  CAI nr  5175 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse,  
Locatiebeschrijving voormalige kasteelhoeve 
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
82  CAI nr  5176 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Ottenburg,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Kerk 
83  CAI nr  5177 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse,  
Locatiebeschrijving = Ter Meeren: op de splitsing van de Nijvelse weg en de weg naar 
Sint-Agatha-Rode (Wolfshagenstraat) onder het huidige ziekenhuis (onder perceelnummers 
94-95 en 98-101) 
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
84  CAI nr  5178 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving beschermd monument 
Datering  Late ME 
Aard vondst  Kerk 
85  CAI nr  5179 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Versterkt kasteel 
86  CAI nr  5180 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, St-Agatha-Rode,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Kerk 
87  CAI nr  5181 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Onbepaald 
Aard vondst  Kapel 
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88  CAI nr  5182 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving kasteelhoeve 
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
89  CAI nr  5183 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Overijse, Overijse,  
Locatiebeschrijving verdwenen, indicatief toponiem 
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Hoeve 
90  CAI nr  5184 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
91  CAI nr  5185 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Ottenburg,  
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Abdij 
92  CAI nr  5186 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Bertem,  
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
93  CAI nr  5187 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Neerijse,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Volle ME 
Aard vondst  Hoeve 
94  CAI nr  5196 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving nabij de Eleonoradreef ten N van de Walendreef, dicht bij Oud-
Heverlee 
Datering  Neolithicum 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
95  CAI nr  5197 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, Steenbergen 
Locatiebeschrijving ook het Kasteeltje van Steenbergen genoemd 
Datering  16e E 
Aard vondst  Onbepaald 
96  CAI nr  5206 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving recent wellicht beschadigd door oprichten nieuw universiteitsgebouw 
Datering  16e E 
Aard vondst  Klooster 
97  CAI nr  5235 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bertem, Leefdaal,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Late ME 
Aard vondst  Kerk 
98  CAI nr  5238 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Huldenberg, Huldenberg,  
Locatiebeschrijving  
Datering  18e E 
Aard vondst  Hoeve 
99  CAI nr  5239 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Oud-Heverlee,  
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Locatiebeschrijving in een kleine weide langs de Waverse Baan, op de rechteroever van 
de Dijle, even ten noorden van de E40 
Datering  Steentijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal 
100  CAI nr  5269 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving In het midden van de Romeinse wegen Tienen-Elewijt en Tienen-
Kester 
In de publicatie staat vermeld dat de vindplaats zich in Bierbeek zou bevinden, maar in 
Bierbeek 30 cm dieper staat de vindplaats aangegeven als zijnde in Haasrode. 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Onbepaald 
101  CAI nr  5420 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Neolithicum/Bronstijd 
Aard vondst  Losse vondst lithisch materiaal/graf 
102  CAI nr  5422 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
103  CAI nr  5424 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
104  CAI nr  5426 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
105  CAI nr  5427 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving op 40m van de oude weg 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Grafheuvel 
106  CAI nr  5430 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving nabij de Karmelietenomheining 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Concentratie bouwmateriaal 
107  CAI nr  5445 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving  
Datering  Neolithicum 
Aard vondst  Onbepaald 
108  CAI nr  5478 Inventaris K.U.Leuven nr  / 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Meerdaalwoud 
Locatiebeschrijving in een klein raveintje, 10 cm onder het oppervlak 
Datering  Romeinse tijd 
Aard vondst  Losse vondst munten 
109  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0326 
Site   Oud-Heverlee, Vaalbeek,  
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
110  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0329 
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Site   Huldenberg, Ottenburg, De Tomme 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
111  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0332 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Bremberg 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
112  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0591 
Site   Oud-Heverlee, Blanden,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Paleolithicum 
Aard vondst   
113  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0607 
Site   Leuven, Heverlee,  
Locatiebeschrijving  
Datering  Paleolithicum 
Aard vondst   
114  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0641 
Site   Overijse, Overijse, Ter Lanen 
Locatiebeschrijving  
Datering  Paleolithicum 
Aard vondst   
115  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0831 
Site   Bertem, Korbeek-Dijle, Korbeekse Kerkstraat 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
116  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0836 
Site   Bertem, Korbeek-Dijle, Veeweide 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
117  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0865 
Site   Huldenberg, Huldenberg, Nieuwenhovenbos 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
118  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0921 
Site   Bierbeek, Bierbeek, Bremberg 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
119  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0925 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Boetsenberg 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
120  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0928 
Site   Leuven, Heverlee, Beukenlaan 36 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
121  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0929 
Site   Leuven, Heverlee, Molenberg 
Locatiebeschrijving  
Datering   
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Aard vondst   
122  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0935 
Site   Bertem, Leefdaal, Willem van Vlasselaarstraat 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
123  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  0938 
Site   Bertem, Leefdaal, Brede weg 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
124  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  2285 
Site   Tervuren, Vossem, Rot 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   
125  CAI nr  / Inventaris K.U.Leuven nr  2288 
Site   Oud-Heverlee, Haasrode, Lentelaan 25 
Locatiebeschrijving  
Datering   
Aard vondst   


