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2019C320
Christof Vanhoutte
OE/ERK/Archeoloog/2015/00057
Zarren Stadenstraat (zie plan - bijlage 1, 2 en 3)
X: 50 985,91 m – Y: 190 646,02 m
X: 51 066,86 m – Y: 190 606,94 m
Kortemark, Afdeling 4, Sectie A, 1043a, 313h, 313g, 284g, 282r, 281w
(partim) en 284f (partim).
zie plan - bijlage 1
27/03/2019
27/03/2019
proefsleuvenonderzoek
Christof Vanhoutte (erkend archeoloog), Bert Mestdagh (archeoloogassistent), Kathleen Couchez (archeoloog-assistent), Nadja Nys
(contactpersoon initiatiefnemer)
/
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80
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1. Inleiding
In het kader van de oprichting van drie appartementen werd een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd langs de Kapellensteenweg te Kalmthout. Het onderzoek vond plaats op woensdag
27 maart 2019. Op basis van de resultaten ervan kan gesteld worden dat er geen relevante
archeologische site aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen geen maatregelen getroffen
worden. Het plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden
vrijgegeven voor de geplande werken zoals neergeschreven in het verslag van resultaten
bureauonderzoek en het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek.

2. Gemotiveerd advies
2.1. Volledigheid van het vooronderzoek
Tijdens de prospectie werden drie noordwest/zuidoost-georiënteerde proefsleuven
uitgegraven om een representatief beeld van het archeologisch potentieel te verkrijgen. De
prospectie door middel van proefsleuven werd uitgevoerd volgens het programma van
maatregelen van het bureauonderzoek.1

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vijf funderingsresten geregistreerd (zie verslag van
resultaten proefsleuvenonderzoek). Deze zijn gelinkt aan een drietal 19 de eeuwse gebouwen
die in de jaren 1990 werden gesloopt. Deze funderingen waren slechts matig bewaard en op
het terrein werd verder veel verstoring vastgesteld. Daarom is geoordeeld dat er binnen het
plangebied geen archeologische sporen aanwezig zijn die mogelijkheid bieden tot relevante
kennisvermeerdering.
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Figuur 1: Allesporenplan geprojecteerd op het GRB.

2.3. Waardering van de archeologische site
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt binnen het
plangebied.

2.4. Impactbepaling
De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen relevante archeologische
sporen aanwezig zijn, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen
Als gevolg van de afwezigheid van relevante archeologische sporen dient dus geen
programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel
wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch
sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed2.
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Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit

