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1

GEMOTIVEERD

ADVIES

Het gemotiveerde advies is gebaseerd op het bureauonderzoek dat voor dit plangebied is uitgevoerd.
Binnen dit bureauonderzoek is het kennispotentieel van het plangebied bepaald op basis van de
archeologische verwachting en de geplande werkzaamheden. Op basis van dit potentieel is een advies
voor vervolgonderzoek geformuleerd dat resulteert in onderliggend Programma van Maatregelen.
1.1

ARCHEOLOGISCHE

SYNTHESE

Het plangebied is gelegen in Turnhout in de Provincie Antwerpen. Binnen het plangebied zal een
gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. Daarnaast wordt een deel van de bestaande riolering aangepast
met manchetten. Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om te bepalen of
archeologische waarden in gevaar komen door de geplande werkzaamheden.
Uit de inventarisatie van de geplande werkzaamheden en de bestaande verstoringen bleek dat de
archeologische verwachting binnen het plangebied al niet groot was. Echter bleek wel dat het plangebied
gelegen is aan de zuidgrens van de archeologische zone van het historische centrum van Turnhout. De
begrenzing van deze archeologische zone bleek echter gebaseerd te zijn op bewoningsresten zoals deze
zijn aangeduid op de historische kaarten en niet op het voorkomen van een stadsomwalling, waardoor
de archeologische verwachting in dit grens gebied niet hoog is. Tevens bleek dat aansluitend aan de
noordzijde van het plangebied in 2014 een archeologische onderzoek is uitgevoerd door Fodio. Bij dit
onderzoek bleek de zone direct aangesloten aan het plangebied zwaar verstoord te zijn. Te meer is dit
terrein opgehoogd, waardoor het archeologische niveau ter hoogte van het plangebied ca. 0.30 – 0.40 m
onder het huidige maaiveld zou kunnen liggen. De huidige wegenis heeft een diepere verstoring dan het
archeologisch niveau en daarnaast zijn de bestaande rioleringen nog dieper aangelegd. Binnen het
plangebied zal het archeologisch niveau volledig verstoord zijn. De impact van de geplande
werkzaamheden zijn daarmee zeer klein en het kennispotentieel is niet aanwezig.
Op basis van bovenstaande argumenten is gekozen voor een nota met beperkte samenstelling en wordt
voor het plangebied geen verder onderzoek geadviseerd.

1.2

VOLLEDIGHEID

ONDERZOEK

Het gemotiveerd advies voor vervolgonderzoek is gebaseerd op het verslag van resultaten waaruit is
gebleken dat alleen een bureauonderzoek voldoende is om alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij
een archeologische vooronderzoek relevant zijn te beantwoorden. Daarom wordt geen vervolgonderzoek
geadviseerd. Hieronder wordt daartoe verder een Programma van Maatregelen opgemaakt.

1.3

ADMINISTRATIEVE

GEGEVENS PLANGEBIED

Ligging:

Turnhout - Driezenstraat, Hofpoort

Coördinaten:

Noord: 190.312 / 223.775
West: 190.203 / 223.679
Oost: 190.432 / 223.670

Projectcode:

2019A306
3

Uitvoerder:

VUhbs archeologie (OE/ERK/Archeoloog/2015/00004)

Tabel 1. Turnhout – Aansluiting Driezenstraat en Hofpoort (TUR3023). Kadastrale gegevens. Bron: CadGIS Viewer.

Fig. 1. Turnhout – Aansluiting Driezenstraat en Hofpoort (TUR3023). Locatie van het plangebied het Groot Referentie
Bestand. Bron: geopunt.be
A plangebied; B locatie gemeente.
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