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1

BESCHRIJVEND GEDEELTE

1.1 Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Sint-Job-in’t-Goor (Brecht) Zandgroefweg, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de
bodem 1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop
de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2 Onderzoeksopdracht
1.2.1 Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•
•

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2 Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3 Huidige situatie1
Het gebied dat zal ontwikkeld worden is 5955m² groot. De bebouwing op het
onderzoeksgebied bestaat momenteel uit een villa met een oppervlakte van 285m² en
bijgebouwen met een totale oppervlakte van ca. 100m². Dit maakt dat ca. 6,5% van het
projectgebied op heden bebouwd is. De verstoring die deze gebouwen teweeg hebben
gebracht is niet precies gekend. Het overgrote deel van het projectgebied is in gebruik als
tuin van de villa welke vooral bestaat uit gras, bomen en struiken. De villa is niet meer
bewoond.
Het terrein is reeds in eigendom van de initiatiefnemer.

1

Informatie verkregen via initiatiefnemer.
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Figuur 1: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).

1.2.4 Geplande werken2
De geplande werken starten met het af- en uitbreken van de huidige gebouwstructuren en
verhardingen. Ook de huidige bomen en struiken worden gekapt en verwijderd. Gezien er
waardevolle bomen in het projectgebied aanwezig zijn, vooral aan de perceelsgrenzen, is het
nog niet duidelijk of ook deze bomen geroeid worden. Daar zal de gemeente bij de
vergunningverlening over beslissen.
In het projectgebied wordt een appartementsgebouw met ondergrondse parking
verwezenlijkt. Het appartementsgebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 830m² en zal
bestaan uit een gelijkvloers en twee verdiepen. Er worden ook twee liften met telkens een
liftput in het gebouw verwezenlijkt. Rond het gebouw zullen aan verschillende
appartementen ook een terras worden geplaatst. De ondergrondse garage zal zich voor het
grootste deel onder het gebouw bevinden en heeft een oppervlakte van ongeveer 1000m².
Op heden is de inplanting van het gebouw en de inplanting van de onderkeldering definitief
gekend, het is echter wel nog niet duidelijk wat de bodemingreep hierbij is. Daarom wordt ter
hoogte van de gebouwstructuur uitgegaan van een max. bodemverstoring.

2

Informatie verkregen via initiatiefnemer.
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Het staat vast dat in het projectgebied rioleringsleidingen worden aangelegd; echter de
exacte locatie is nog niet gekend. Voor het aanleggen van de rioleringsleidingen worden
sleuven met een uitgraving van ca. 80cm t.o.v. het huidige maaiveld over een breedte van
ca. 1,6m gegraven. Er komen daarnaast ook twee regenwaterputten en sceptische putten in
het projectgebied in de nabijheid van de gebouwstructuur. Ook hier is de exacte locatie nog
niet gekend. Voor de uitgraving van deze putten moet rekening worden gehouden met een
uitgravingsdiepte van max. ca. 3m t.o.v. het huidige maaiveld.
In het projectgebied worden twee vijvers aangelegd. Deze komen bovenop de ondergrondse
parking. In het projectgebied wordt ook verharding aangelegd waarbij ca. de eerste 40cm
van het huidige maaiveld worden geroerd. Het resterend deel van het projectgebied wordt
ingericht als tuinzone. Hierbij wordt de huidige teelaarde verwijderd en wordt deze grond
daarna terug uitgespreid bij de aanleg van het groen.
Geconcludeerd kan gesteld dat de geplande werken in en rond de nieuwe gebouwstructuur
gepaard gaan met een maximale tot grote bodemverstoring en dit over een opp. van ca.
1500m², dit komt overeen met ca. 25% van het projectgebied. De andere werken zijn de
aanleg van verharding en groen en zijn minder ingrijpend (40cm en minder).
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Figuur 2: Aanduiding van de huidige toestand in het projectgebied met af te breken gebouwstructuren, te rooien
bomen en footprint nieuw gebouw (bron: initiatiefnemer) (bijlage 4a).
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Figuur 3: Inplantingsplan van de toestand in het projectgebied na uitvoering van de geplande werken (bron:
initiatiefnemer). (bijlage 4a).

Archeologienota SINT-JOB-IN-'T-GOOR (BRECHT) ZANDGROEFWEG
11
Projectcode: 2019A327
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 4: Plan met aanduiding van de onderkeldering bij het nieuwe appartementsgebouw (bron: initiatiefnemer)
(bijlage 4a).
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Figuur 5: Aanduiding van de geplande werken op GRB (bron: geopunt.be en initiatiefnemer) (bijlage 4).

1.3 Werkwijze en strategie
1.3.1 Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de gemeente Brecht (Sint-Job-in’t-Goor) in het algemeen
werd de online databank van de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd.3
Als aanvulling hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt4,
de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius5, een
3

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
5 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4
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databank die kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke
Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg
werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de
20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om zo tot een
duidelijk beeld te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde
ook verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en
bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart
op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de
Federale Overheid.6 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.

1.3.2 Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.3 Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.4 Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.5 Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

6

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
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2 ASSESSMENTRAPPORT
2.1 Landschappelijke ligging
2.1.1 Topografische situering
Sint-Job-in’t-Goor is een deelgemeente van Brecht. Brecht is gelegen in het noorden van de
provincie Antwerpen en maakt deel uit van het arrondissement Antwerpen. Het dorp situeert
zich tussen de steden Antwerpen (in het zuidwesten) en Breda (in het noorden), en is een
fusie van de gemeenten Sint-Job-in-‘t-Goor, Sint-Lenaarts en Overbroek. In het noorden
grenst Brecht aan de gemeenten Wuustwezel en Hoogstraten, in het oosten aan de
gemeente Rijkevorsel, in het zuiden aan de gemeentes Malle en Schilde en in het westen
aan de gemeenten Schoten en Brasschaat (zie bijlage 1 en Figuur 6).

Figuur 6: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied en groot Brecht (bron: dov.vlaanderen.be)
(bijlage 1).

Het projectgebied situeert zich in het noorden van het dorp Sint-Job-in‘t-Goor, nabij de grens
met Schoten en Brasschaat. Het projectgebied situeert zich in een woonwijk (zie bijlage 2 en
Figuur 7). Het projectgebied wordt begrensd door de Zandgroefweg in het noorden, de
Eikenlaan in het zuidoosten en de Kastanjelaan in het zuidwesten. Op ca. 200m ten zuiden
van het projectgebied is het kanaal Dessel-Schoten te situeren; op ca. 600m ten noorden
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van het projectgebied stroomt de Laarnse beek of Els(h)outbeek. Kadastraal is het perceel
terug te vinden onder afdeling 5, sectie A, perceel 001G2 (zie bijlage 3 en Figuur 8). Volgens
de bodemgebruikskaart uit 2001 is het projectgebied aangeduid als akkerland en weiland
(zie bijlage 5 en Figuur 9).

Figuur 7: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage
2).
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Figuur 8: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 3).

Figuur 9: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2 Landschappelijke situering
Brecht bevindt zich in de Noorderkempen, een gebied dat behoort tot de Vlaamse Kempen7.
Samen met de Zuiderkempen behoren de Noorderkempen tot de Kempische laagvlakte. Het
gebied kent een vlak reliëf met lokaal duingebied, zoals in Kalmthout.8 Te vermelden is
eveneens het natuurgebied Brechtse Heide, dat zich in het zuiden van de gemeente bevindt.
Het heiderelict bevindt zich op de tweede hoogste cuesta van de provincie Antwerpen (zie
bijlage 6 en Figuur 10).910

Figuur 10: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6).

Landschappelijk gezien, bevindt het projectgebied zicht ten zuidwesten van een hoger
gelegen rug die zich uitstrekt van west naar oost. Deze vormt de waterscheiding tussen het
Scheldebekken in zuidelijke richting en het Maasbekken in oostelijke richting.11 Het
projectgebied is lager gelegen, t.o.v. deze rug, maar ten zuidwesten van het projectgebied
zijn nog lager gelegen terreinen. In het projectgebied zelf schommelen de hoogtes van min.
ca. +20,2 tot max ca. +23m TAW. Vooral aan de perceelsgrenzen van het projectgebied
7

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/126619
Ameryckx et al. 1995, 236-237
9 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135359
10 Overgenomen uit: BRACKE M. et.al., 2016, p. 15.
11 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/126619
8
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pieken de TAW-hoogtes. Het gaat om antropogene ophogingen. Dit wordt duidelijk wanneer
de terreinen in de onmiddellijke omgeving worden bekeken (zie bijlage 7 en Figuur 11).
De potentiële bodemerosiekaart geeft geen info weer ter hoogte van het projectgebied. De
aangeduide waardes in de verdere omgeving zijn verwaarloosbaar (zie bijlage 11 en Figuur
12). Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de
hellingsgraad.

Figuur 11: Digitaal terreinmodel in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 7).
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Figuur 12: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 11).

2.1.3 Geologische situering
De Tertiair geologische kaart toont de ligging van het projectgebied in het Lid A van de
Formatie van Merksplas (zie bijlage 8 en Figuur 13). Deze lagen bestaan uit grijs half grof tot
grof zand, dat kwartsrijk is en regelmatig dunne klei-intercalaties vertoont. De zanden
bevatten glimmers, schelpfragmenten, gerold hout, veen en (sideriet)keitjes. De tertiaire
isohypsenkaart geeft een diepte aan van 0 tot 5m ter hoogte van het projectgebied.
De Quartaire ondergrond behoort tot het type 22 dat staat voor geen holocene en/of
tardiglaciale afzettingen bovenop de pleistocene sequentie (zie bijlage 9 en Figuur 14). Het
profieltype is specifiek bepaald voor de Noorderkempen. Meer in detail gaat het bovenaan
om eolische afzettingen van zand tot zandleem, afgezet in het weichseliaan tot vroegholoceen (ELPw) en/of hellingsafzetting (HQ). De onderliggende tertiaire laag bestaat uit
estuariene getijdenafzettingen met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
afzettingen uit het vroeg-pleistoceen of tertiair (G(f,e) VPt-Te). Hieronder bevindt zich nog
een estuariene getijdenafzettingen met soms aan de top fluviatiele afzettingen uit het vroegpleistoceen of tertiair (G(f) VPt, p-Te).
Samengevat gaat het om een eolisch afgezet zanddek bovenop een tertiair substraat van
klei en zand dat afgezet werd onder estuariumcondities. Het quartaire eolische zanddek
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werd opgeblazen tot oost-westgerichte zandruggen die een bepalende rol spelen in de loop
van de afwatering van het gebied via beken.
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).
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Figuur 14: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 9).

2.1.4 Bodemkundige situering
Volgens de bodemkaart is het grootste gedeelte van het projectgebied aangeduid als OB
(antropogeen). Soms wordt het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd (kunstmatige gronden); De bodem in de bebouwde zone zijn daar een voorbeeld
van. Het noordelijk deel van het projectgebied is op de bodemkaart aangeduid als w-Zdgb
(zie bijlage 10 en Figuur 15). Het zijn podzolprofielen uit de Kempen. In zijn verscheidenheid
onder bos is de humeuze bovengrond dun en heterogeen zonder Ap; onder de
landbouwuitbating is de bouwvoor gemiddeld 20-40cm dik, maar er komen ook meer
humeuze profielen voor. In alle gevallen beginnen de roestverschijnselen tussen 40 en
60cm. In de glauconiethoudende varianten zijn de roestverschijnselen minder duidelijk; ze
vormen bruinachtige diffuse vlekken op de olijfgroenachtige basiskleur. Bij Zdg is de podzol
B niet verkit, bruin en rijkt tot 40-50cm diepte. Bij Zdg is de podzol B duidelijk ontwikkeld met
donkergrijze tot zwarte humusaanrijking en daaronder veelal een bruinere aanrijking. De
bodems hebben een gunstige waterhuishouding in de zomer, maar zijn iets te nat in de
winter. Indien een goed humeus dek aanwezig is, zijn het goede zandgronden.
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Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).
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2.2 Historische beschrijving
2.2.1 Algemene historische beschrijving
Van het straatdorp Sint-Job-in’t-Goor was reeds sprake rond het midden van de 13de eeuw.
Het dorp ontstond rond een kapel toegewijd aan Sint-Job, gelegen tussen de Moerassen.
Eertijds was Sint-Job een afhankelijkheid van Schoten met een wereldlijke en een geestelijke
(abdij van Villers) heer. In 1564 werd Sint-Job van Schoten gescheiden door Geeraert
Gramaye, heer van Schoten en ’s Gravenwezel. In 1617 werd Sint-Job een zelfstandige
heerlijkheid. Vanaf 1625 was Sint-Job in handen van de familie Van Dombroeck, waarna het
in 1669 door erfenis in handen van de familie van Bukentop kwam. In 1686 verkochten de
toenmalige eigenaars Petrus de Keyser en Florentia Nicola hun rechten over de heerlijkheid
aan de abdij van Villers die reeds vanaf 1148 de helft van de heerlijkheid bezat.12
Toponymisch verwijst de naam Brecht naar zijn ligging op een heuvel. Het Germaanse
brakti- is namelijk een bergaanduiding. De naam komt voor het eerst voor in 1173.13 De
heerlijkheid Brecht is tijdens de 13de eeuw nog deels in het bezit van de familie Berthout en
deels van de familie van Wilre. Pas in de eerste helft van de 17de eeuw werden beide delen
samengevoegd door de graaf van Hoogstraten, Ch. De Lalaing. Op het einde van de 16de
eeuw ging Brecht, na een kortstondig cultureel hoogtepunt gekend te hebben, ten onder door
opstanden tegen de Spaanse overheersing. Aan het einde van de eeuw werd het dorp
geplunderd en verwoest en werd zelfs tijdelijk verlaten. In de daaropvolgende eeuw heeft
Brecht te lijden gehad onder de belegeringen van Bergen-op-Zoom (1622) en Breda (1625).
Tussen 1740 en 1748 volgde dan nog de Oostenrijkse Successieoorlog.14
De Ferrariskaart (1771-1778) op uitgezoomde schaal toont vooral een heidelandschap
waarbinnen de Brechtse ‘agglomeratie’ zich als een bewerkt (vruchtbaar?) eiland bevindt (zie
bijlage 12 en Figuur 16). De tegenwoordig nog bestaande Brechtse Heide in het zuiden van
de gemeente maakte deel uit van de Westmaltesche Heijde. Deze heidegordel behoorde tot
de gemeente Brecht en was gemeenschappelijk gebied om schapen te laten grazen,
heideplaggen te steken en bijenkorven te plaatsen. Ook de vennen hadden een
economische functie. Dit traditionele landbouwsysteem bleef bestaan tot in de 19de eeuw,
waarna de heide tot landbouwgebied werd omgezet.15 De bewoning concentreerde zich
hoofdzakelijk in de dorpskern bij de Sint-Michielskerk en langs het langgerekte driehoekige
dorpsplein (dries). Aan de oostelijke rand van het dorp is nog het omgrachte Goet van Brecht
te zien.

12

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120675 (geconsulteerd op 8/04/2019).
Gysseling 1960, p185
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120674
15 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135359
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Opvallend is de structuur van het gehucht Broechoven: er bevindt zich zoals in het centrum
van Brecht een driehoekig plein met drenkpoel en kapel, de basiskenmerken van een dries.
Naar het oosten toe bevindt er zich het Broechoven Heyken waarop zich een dreef en kapel
bevindt. Er kan door deze typische structuur vermoed worden dat zich op deze plaats een
volmiddeleeuwse bewoningskern bevond rond een kerk en dorpsplein, in de nabijheid van
een opperhof en neerhof met bedrijfsgebouwen. De dries met kerk kan zelfs wijzen op een
vroegmiddeleeuwse bewoningskern.16
Rond de dorpskern zijn wat meer verspreide gehuchtjes te zien. Zo zijn er ten noorden van
Brecht Den Hoeck, Beckhovensche Straete en ten oosten Broechoven. Het omliggende land
rond de dorpskern is duidelijk bewerkt en vele percelen zijn voorzien van
perceelsrandbegroeiing. De vallei van de Kleine Aa wordt gebruikt als grasland. Ten noorden
van het akkerland (en de gehuchtjes) bevindt zich vrij uitgestrekt heidegebied dat
verschillende namen draagt: Beckhoven Heyken en Stapel Heyde. Ten oosten van de
dorpskern van Brecht is ook het gehucht Broechoven rondom het kleinere Broeckhoven
Heyken ingeplant.
Het Brechtse dorpscentrum toont op de Ferrariskaart de Sint-Michielskerk (CAI ID105102).
De geschreven bronnen brengen de kerk terug tot een 13-14de-eeuwse oorsprong. Reeds in
de periode 1422-1486 werd ze afgebroken en herbouwd. Branden in 1575 en 1584
vernielden de kerk vervolgens opnieuw. Ze werd nog in de 19de eeuw herbouwd.
Wereldoorlog II bracht het gebouw echter opnieuw ernstige schade toe, wat resulteerde in
na-oorlogse restauraties (1948-1949). De kerk betreft een kruisbasiliek in Kempische
gotiek.17 Ook Sint-Lenaarts (deelgemeente van Brecht) heeft een kruisbasiliek in Kempische
gotiek. De Sint-Leonarduskerk (CAI ID112120), ook gekend als de ‘kathedraal van de heide’,
kent een volmiddeleeuwse oorsprong en belangrijke herbouwfasen in de 15de-16de eeuw.
Wereldoorlog II leverde ook de Sint-Leonarduskerk schade op die na de oorlog
gerestaureerd werd.18

Mientjes 2005, 51
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12843
18 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12883
16
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Archeologienota SINT-JOB-IN-'T-GOOR (BRECHT) ZANDGROEFWEG
25
Projectcode: 2019A327
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 16: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

2.2.2 Historische beschrijving projectgebied
Over het onderzoeksgebied zelf is op historisch vlak niet veel geweten. Brecht en Sint-Jobin’t-Goor worden op verschillende historische kaarten afgebeeld, maar de vroegste kaart
waaruit relevante informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (1771-1778; zie detail in
bijlage 13 en Figuur 17). Het projectgebied is duidelijk te situeren in het heidelandschap. Er
lijkt geen sprake van bebouwing in het projectgebied. Er lijkt een weg door het projectgebied
te lopen; in werkelijkheid grenst deze weg aan het zuidelijk deel van het projectgebied. Ten
noorden van het projectgebied is er de vermelding “de Lochtemberg” gemaakt. De Atlas der
Buurtwegen (1841, zie bijlage 14 en Figuur 18) toont geen bebouwing in het projectgebied;
ten zuiden van het projectgebied is wel een hoeve te zien. Ook de kaart van Popp (18421879; zie bijlage 15 en Figuur 19) en de kaart Vandermaelen (1846-1854; zie bijlage 16 en
Figuur 20) tonen dezelfde situatie ter hoogte van het projectgebied. Ook op de topografische
kaart uit 1903 (zie bijlage 17 en Figuur 21) is geen bebouwing ter hoogte van het
projectgebied.
De topografische kaart uit 1929 (zie bijlage 18 en Figuur 22) toont voor het eerst bebouwing
in het projectgebied. Het gaat echter niet om de villa. De topografische kaart uit 1961-1962
(zie bijlage 23 en Figuur 23) toont geen bebouwing ter hoogte van het projectgebied. Aan de
hand van de luchtfoto uit 1971 (zie bijlage 19 en Figuur 24) kan niet veel afgeleid worden. De
foto is niet zuiver. Er lijken verschillende wegels door het projectgebied te lopen; er lijkt geen
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sprake van bebouwing. De bebouwing op de topografische kaart uit 1929 lijk dus
afgebroken. Op de luchtfoto uit 1990 (zie bijlage 20 en Figuur 25) zijn de villa, net als
verschillende bomen en groen te zien. Op de meest recente luchtfoto (zie bijlage 21 en
Figuur 26) is de situatie het duidelijkst te zien.

Figuur 17: Ferrariskaart (1771-1778) in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
13).
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Figuur 18: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 19: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 15).
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Figuur 20: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
16).
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Figuur 21: Topografische kaart uit 1903 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).

Figuur 22: Topografische kaart uit 1929 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 18).
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Figuur 23: Topografische kaart uit 1961-62 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 23).

Figuur 24: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 19).
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Figuur 25: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 20).

Figuur 26: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).
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2.3 Archeologisch kader
In het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De relevante
onderzoeken in de buurt van het projectgebied worden hieronder besproken (zie bijlage 22
en Figuur 27).
Ten zuiden van het projectgebied, langs het kanaal van Dessel naar Schoten over Turnhout
zijn verschillende aanduidingen op de Centrale Archeologische Inventaris. Ze houden
verband met de Antwerpen – Turnhout stellung 27, tijdens de Eerste Wereldoorlog
opgebouwd. Luchtfoto’s door piloot Zimmermann werden onderzocht door de UGent. Daaruit
kwamen prikkeldraad van de verdedigingslinie, deep dug-outs, bunkers en borstwering (CAI
ID 160248, 160250, 161590, 160247, 160245, 161592, 160246, 161594, 161595, 161589).
Verder is ten westen van het projectgebied ook aanduiding van de Antitankgracht die een
kwartcirkel vormt rond de stad Antwerpen, hij doorkruist de gemeenten Stabroek, Kapellen,
Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en Ranst, waar de gracht aansluit op het Albertkanaal.
De gracht werd aangelegd met de bedoeling vijandelijke tanks en ander rollend materieel te
stoppen vooraleer ze Antwerpen konden bereiken (CAI ID 160759).
Op een terrein op ca. 1500m ten noordoosten van het projectgebied werd een veldprospectie
en booronderzoek uitgevoerd door de UGent, onder leiding van Rica Annaert. Aan de hand
van de boringen kon met vrij grote zekerheid één grafheuvel geïdentificeerd worden. Drie
andere mogelijke grafheuvels moeten nog verder onderzocht worden. De grafheuvels zijn te
dateren in de metaaltijden (CAI ID 100100).
Op ca. 1500m ten noordwesten van het projectgebied, op grondgebied Brasschaat, wordt
door bronstudie een indicatie gegeven voor een 18de eeuwse hoeve. De zone rondom de
Mikhoeve is een van de oudste nederzettingen van Brasschaat en gaat terug op de Oude
Mikhoeve (CAI ID 104392).
Op ca. 1km ten zuiden van het projectgebied is in 2011 een mechanische prospectie
uitgevoerd en metaaldetectie uitgevoerd. Er werden enkele afvalkuilen en kuilen vanaf de
late middeleeuwen aangesneden. Er werd geen vervolgonderzoek geadviseerd (CAI ID
160062).
Het grondgebied van Brecht was reeds vroeg bewoond. Er zijn immers archeologische
vondsten uit de prehistorie, Merovingische periode en er is ook de nabijheid van de
Romeinse heirbaan Antwerpen – Hoogstraten.19

19

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120674 (geconsulteerd op 10/04/2019).
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Figuur 27: Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied, op de topografische kaart
(bron: geopunt.be en cai.onroerenderfgoed.be) (bijlage 22).
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2.3 Synthese
2.3.1 Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

Het gebied dat zal ontwikkeld worden is ca. 5955m² groot. Momenteel is ca. 6,5% van
het projectgebied bebouwd. In het projectgebied zijn veel omvangrijke bomen en
struiken aanwezig die tijdens de geplande werken worden verwijderd. Net is mogelijk
dat sommige bomen behouden blijven, daar beslist de gemeente over hij het verlenen
van de omgevingsvergunning.
Het projectgebied situeert zich ten noorden van het dorp Sint-Job-in’t-Goor (Brecht).
Brecht bevindt zich in de Noorderkempen, een gebied dat behoort tot de Vlaamse
Ardennen.
Landschappelijk gezien bevindt het projectgebied zich ten zuidwesten van de hoger
gelegen rug die zich uitstrekt van west naar oost. Het projectgebied is dus lager
gelegen dan de rug, maar ten zuidwesten zijn de terreinen nog lager gelegen. Op ca.
200m ten zuiden van het projectgebied is het kanaal Dessel-Schoten te situeren; op
ca. 600m ten noorden van het projectgebied stroomt de Laarnse beek of
Els(h)outbeek.
Aan de perceelsranden zijn antropogene grondverhogingen tot wel 3m gemaakt. De
bodemkaart toont voor een deel van het projectgebied antropogene grond (OB), en
verder ook vochtig zand (w-Zdgb) met podzolprofiel. Deze podzol zou tot 40-50cm
diep rijken.
De oudste geconsulteerde kaart is deze van Ferraris (1771-1778). Het projectgebied
is er te situeren in heidelandschap. Er is geen sprake van bebouwing. 19de eeuwse
kaarten tonen eenzelfde situatie. Op de topografische kaart uit 1929 is voor het eerst
deels bebouwing te zien. Zeker tegen de jaren ’60 is deze bebouwing afgebroken.
Tussen de jaren ’70 en ’90 van de 20ste eeuw wordt de villa gebouwd.
Op het grondgebied van Sint-Job-in’t-Goor (en Brecht) zijn reeds vondsten en/of
sporen uit de steentijd, metaaltijden, Merovingische periode, nieuwe tijd en Eerste
Wereldoorlog gevonden. Aan het projectgebied kan éénzelfde verwachting gekoppeld
worden. Gezien de verwachting voor podzol, wordt uitgegaan van een goede
bewaring van onderliggende lagen. De geconsulteerde kaarten en foto’s tonen
beperkte bodemingrepen die wellicht de bodemopbouw minimaal geroerd hebben.
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2.3.2 Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het projectgebied heeft een grootte van ca. 5995m². Momenteel is ca. 6,5% van het
projectgebied bebouwd. In het projectgebied zijn veel omvangrijke bomen en struiken
aanwezig, die tijdens de geplande werken, samen met de gebouwstructuren en verharding,
worden verwijderd. Het is mogelijk dat bepaalde bomen behouden blijven. In het
projectgebied wordt een appartementsgebouw met ondergrondse parking verwezenlijkt.
Over een oppervlakte van ca. 1500m² worden ingrijpende werken uitgevoerd (maximale tot
grote bodemverstoring): ondergrondse parking (ca. 1000m²), 2 liftputten, rioleringen,
regenwaterputten en septische putten. De andere werken zijn het aanleggen van groen en
zijn minder ingrijpend (40cm en minder).
Aan het projectgebied kan een archeologische verwachting gekoppeld worden voor volgende
periodes: steentijd, metaaltijden, Merovingische periode, nieuwe tijd en in mindere mate
Eerste Wereldoorlog. Gezien de verwachting voor podzol wordt uitgegaan van een goede
bewaring van onderliggende lagen. De geconsulteerde kaarten en foto’s tonen beperkte
bodemingrepen die wellicht de bodemopbouw minimaal geroerd hebben. Echter dit dient nog
verder onderzocht en effectief aangetoond.
Om de exacte bodemopbouw, de aanwezigheid van podzol en de archeologische inschatting
van het terrein verder na te gaan, dient in eerste instantie gebruik gemaakt van bijkomend
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door vooronderzoek(en) met
ingreep in de bodem.
De vooronderzoeken worden in een uitgesteld traject geadviseerd omdat eerst de bebouwing
en verharding moeten worden verwijderd, maar vooral omdat de struiken en bomen reeds
dienen gekapt tot het maaiveld en dit om de landschappelijke boringen zoveel mogelijk in
een vast grid uit te voeren en de proefsleuven over de volledige oppervlakte van het
projectgebied (waar het archeologisch niveau bedreigd wordt door de geplande werken) uit
te kunnen voeren (zie verder). Wanneer beslist wordt om bepaalde bomen te behouden,
worden ze uiteraard niet gekapt en moet hiermee in de vooronderzoeken rekening mee
worden gehouden.
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2.3.3 Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.3.3.1 Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. In dit
geval lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te
plaatsen. Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat
informatie verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Is er een plaggendek aanwezig en wat is de dikte ervan?
- Is er onder het plaggendek een afgedekte podzolbodem aanwezig? Dit kan van
belang zijn voor inschatten of er enig potentieel is op de aanwezigheid van een
steentijdsite binnen het projectgebied.
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
(bodemopbouw, verstoringsgraad, aan- of afwezigheid podzolbodem) te kunnen
beantwoorden. Gezien de gronden deels bebouwd zijn, maar vooral bedekt met bomen en
struiken, is het aan te raden het landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren wanneer de
gebouwstructuren zijn afgebroken, en de bodem tot de stam verwijderd zijn. Zo kan immers
een vast grid gebruikt worden om de boringen uit te zetten. Wanneer beslist wordt om
bepaalde bomen te behouden, worden ze uiteraard niet gekapt en moet hiermee in de
vooronderzoeken rekening mee worden gehouden.

2.3.3.2 Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van
de ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
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vraagstellingen te kunnen beantwoorden. Het is bijvoorbeeld met dit onderzoek niet mogelijk
om de eventuele aanwezigheid van een podzolbodem binnen het projectgebied te
detecteren.

2.3.3.3 Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Veldkartering kan een indicatie geven over de
aanwezigheid van steentijd artefactensites, indien vondsten worden aangetroffen, maar kan
geen uitsluitstel bieden over de afwezigheid van een site.20 Deze techniek is wel mogelijk
maar niet nuttig en noodzakelijk.

2.3.4 Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.3.4.1 Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke
sites quasi steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch
materiaal. Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor
waardoor een proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd (door de aanwezigheid van een podzolbodem).
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die
mogelijk wijzen op een steentijdsite (en dit door een positief boorpunt met min. 1 lithisch
artefact, eventueel aangevuld met een fragment handgevormd aardewerk, (verbrand) bot,
(verkoolde) botanische macroresten en/of houtskool), dan dient dit verder onderzocht te
worden. Indien er een hoge artefactendensiteit is kan geopteerd worden voor een verdichting
van het boorgrid (= waarderend archeologisch booronderzoek). Bij een lage
artefactendensiteit is het zinvoller om te werken met proefputten in functie van een steentijd.
Aantal en grid zijn te bepalen in functie van de resultaten uit het booronderzoek.21
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

20
21

VAN GILS M. & MEYLEMANS E. 2019, p. 6.
VAN GILS M. & MEYLEMANS E. 2019, p. 6-27.
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2.3.4.2 Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel
van dat terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden
van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 22 Daarnaast is er
ook direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar de landschappelijke
boringen aantonen dat het bodemprofiel volledig is bewaard én die bedreigd worden door de
geplande werken, verder te onderzoeken aan de hand van proefsleuven. De periodes vanaf
ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die
optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode.
Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (gezien de vele
bomen en struiken, en ook wat bebouwing), nog niet worden aangevat en dient
meegenomen in het traject van uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem. Wanneer
beslist wordt om bepaalde bomen te behouden, worden ze uiteraard niet gekapt en moet
hiermee in de vooronderzoeken rekening mee worden gehouden.

22

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. 2016, p. 55.
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2.3.5 Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van de huidige en eerdere bebouwing op het projectgebied en de aanleg van de tuin
die hiermee gepaard ging. De geconsulteerde kaarten en foto’s tonen beperkte
bodemingrepen die wellicht de bodemopbouw minimaal geroerd hebben. Echter de
mate van verstoring is niet duidelijk en dient voorwerp uit te maken van verder
onderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
De bodemkaart toont voor een deel van het projectgebied antropogene grond (OB),
en verder ook vochtig zand (w-Zdgb) met podzolprofiel. Deze podzol zou tot 40-50cm
diep rijken. Gezien de verwachting voor podzol wordt uitgegaan van een goede
bewaring van onderliggende lagen.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het projectgebied heeft een grootte van ca. 5995m². Momenteel is ca. 6,5% van het
projectgebied bebouwd. In het projectgebied zijn veel omvangrijke bomen en struiken
aanwezig, die tijdens de geplande werken, samen met de gebouwstructuren en
verharding, worden verwijderd. Gezien er waardevolle bomen in het projectgebied
aanwezig zijn, vooral aan de perceelsgrenzen, is het nog niet duidelijk of ook deze
bomen geroeid worden. Daar zal de gemeente bij de vergunningverlening over
beslissen. In het projectgebied wordt een appartementsgebouw met ondergrondse
parking verwezenlijkt. Over een oppervlakte van ca. 1500m² worden ingrijpende
werken uitgevoerd: ondergrondse parking (ca. 1000m²), 2 liftputten, rioleringen,
regenwaterputten en septische putten. De andere werken zijn het aanleggen van
groen en zijn minder ingrijpend.
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•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke
aan- of afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om, na de sloop van de
huidige gebouwen en het maaien tot de stronk van de bomen en struiken, over te
gaan tot een landschappelijk booronderzoek dat een licht moet werpen op de
gaafheid van de bodem, de bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van een
podzolbodem. Dit laatste is van belang voor de eventuele aanwezigheid van
steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de aanwezigheid van een
podzolbodem bevestigen, dient de mogelijke aanwezigheid van steentijdsites te
worden gecontroleerd aan de hand van een verkennend archeologisch
booronderzoek dat, indien positief, wordt aangevuld met een waarderend
archeologisch booronderzoek of proefputten in functie van artefacten steentijdsites.
Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al
dan niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht
te worden via proefsleuven indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid
aantonen van een archeologisch niveau binnen de perimeter van de geplande
uitgravingen.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3 SAMENVATTING
Het projectgebied situeert zich ten noorden van het dorp Sint-Job-in’t-Goor (Brecht). Brecht
bevindt zich in de Noorderkempen, een gebied dat behoort tot de Vlaamse Ardennen.
Landschappelijk gezien bevindt het projectgebied zich ten zuidwesten van de hoger gelegen
rug die zich uitstrekt van west naar oost. Het projectgebied is dus lager gelegen dan de rug,
maar ten zuidwesten zijn de terreinen nog lager gelegen. Op ca. 200m ten zuiden van het
projectgebied is het kanaal Dessel-Schoten te situeren; op ca. 600m ten noorden van het
projectgebied stroomt de Laarnse beek of Els(h)outbeek.
Het projectgebied heeft een grootte van ca. 5995m². Momenteel is ca. 6,5% van het
projectgebied bebouwd. In het projectgebied zijn veel omvangrijke bomen en struiken
aanwezig, die tijdens de geplande werken, samen met de gebouwstructuren en verharding,
worden verwijderd. Gezien er waardevolle bomen in het projectgebied aanwezig zijn, vooral
aan de perceelsgrenzen, is het nog niet duidelijk of ook deze bomen geroeid worden. Daar
zal de gemeente bij de vergunningverlening over beslissen. In het projectgebied wordt een
appartementsgebouw met ondergrondse parking verwezenlijkt. Over een oppervlakte van ca.
1500m² worden ingrijpende werken met maximale of grote bodemverstoring uitgevoerd:
ondergrondse parking (ca. 1000m²), 2 liftputten, rioleringen, regenwaterputten en septische
putten. De andere werken zijn het aanleggen van groen en zijn minder ingrijpend (40cm en
minder).
De bodemkaart toont voor een deel van het projectgebied antropogene grond (OB), en
verder ook vochtig zand (w-Zdgb) met podzolprofiel. Deze podzol zou tot 40-50cm diep
rijken. Aan de perceelsranden zijn antropogene grondverhogingen tot wel 3m gemaakt.
De oudste geconsulteerde kaart is deze van Ferraris (1771-1778). Het projectgebied is er te
situeren in heidelandschap. Er is geen sprake van bebouwing. 19de eeuwse kaarten tonen
eenzelfde situatie. Op de topografische kaart uit 1929 is voor het eerst deels bebouwing te
zien. Zeker in de jaren ’60 is deze bebouwing verdwenen. Tussen de jaren ’70 en ’90 van de
20ste eeuw wordt een villa gebouwd.
Op het grondgebied van Sint-Job-in’t-Goor (en Brecht) zijn reeds vondsten en/of sporen uit
de steentijd, metaaltijden, Merovingische periode, nieuwe tijd en Eerste Wereldoorlog
gevonden. Aan het projectgebied kan éénzelfde verwachting gekoppeld worden. Gezien de
verwachting voor podzol, wordt uitgegaan van een goede bewaring van onderliggende lagen.
De geconsulteerde kaarten en foto’s tonen beperkte bodemingrepen die wellicht de
bodemopbouw minimaal geroerd hebben.
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van het
bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke aan- of
afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden gestaafd
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waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te nemen
maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor te stellen.
Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om, na de sloop van de huidige gebouwen
en het maaien tot de stronk van de bomen en struiken, over te gaan tot een landschappelijk
booronderzoek dat een licht moet werpen op de gaafheid van de bodem, de bodemopbouw
en de eventuele aanwezigheid van een podzolbodem. Dit laatste is van belang voor de
eventuele aanwezigheid van steentijdsites. Indien de resultaten van dit landschappelijk
booronderzoek de aanwezigheid van een podzolbodem bevestigen, dient de mogelijke
aanwezigheid van steentijdsites te worden gecontroleerd aan de hand van een verkennend
archeologisch booronderzoek dat, indien positief, wordt aangevuld met een waarderend
archeologisch booronderzoek of proefputten in functie van artefacten steentijdsites. Na deze
onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al dan niet aanwezig
zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht te worden via proefsleuven
indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid aantonen van een archeologisch
niveau binnen de perimeter van de geplande uitgravingen.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden eveneens
behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is succesvol
beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord. Zolang niet
alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden beantwoord, dient men over te gaan op de
volgende onderzoeksmethode zoals hierboven besproken.
De vooronderzoeken worden in een uitgesteld traject geadviseerd omdat eerst de bebouwing
en verharding moeten worden verwijderd, maar vooral omdat de struiken en bomen reeds
dienen gekapt tot het maaiveld en dit om de landschappelijke boringen in een vast grid uit te
voeren en de proefsleuven over de volledige oppervlakte van het projectgebied (waar het
archeologisch niveau bedreigd wordt door de geplande werken) uit te kunnen voeren.
Wanneer beslist wordt om bepaalde bomen te behouden, worden ze uiteraard niet gekapt en
moet hiermee in de vooronderzoeken rekening mee worden gehouden.

Archeologienota SINT-JOB-IN-'T-GOOR (BRECHT) ZANDGROEFWEG
43
Projectcode: 2019A327
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4 BIBLIOGRAFIE
4.1 Literatuur

•

BRACKE M., BARTHOLOMIEUX B., ACKE B. & LEENKNEGT B. 2016,
Archeologienota Brecht Cockstee (prov. Antwerpen), Verslag van resultaten
bureauonderzoek, Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.

•

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. EN ERVYNCK A. 2016,
Archeologisch vooronderzoek met proefsleuven. Op zoek naar de optimale strategie,
Onderzoeksrapporten Onroerend Erfgoed 48.

•

VAN GILS M. & MEYLEMANS E. 2019, Prospecteren naar steentijd artefactensites –
versie 1, agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.

Archeologienota SINT-JOB-IN-'T-GOOR (BRECHT) ZANDGROEFWEG
44
Projectcode: 2019A327
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4.2 Internetbronnen
•

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

•

http://inventaris.onroerenderfgoed.be

•

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

•

http://www.geopunt.be/

•

http://www.ngi.be/topomapviewer/

•

https://cai.onroerenderfgoed.be/

20
.0
9

5E
IK

129
7

K

EU

5B

Ø7

IK

0E

Ø2

20

.4
3

IK

TOTALE OPPERVLAKTE PERCEEL
5955m²
0E

Ø5

.4

20

0

IK

bouwheer

5E

IK

5E

20

.4

Eikenlei

20

6

.4

6

20

0

Ø2

.6
0

.6

20

IK

0E

20

.4
2

BOOM TE VERWIJDEREN

Ø5

Ø1

SD

5E

Ø5

TOTALE FOOTPRINT
1390m²

Ø2

SD

X2
E

SD

5E

Ø3

5E
SD

Ø4

7

.6

FOOTPRINT GEBOUW
820m²

20

5-

Ø
SD 50E
SD
21
.1
8

5E

Ø4

Ø5
0? 2
1.
85

?

2

.2

22

4

.0

22

.5
6

20

4780

Ø5
5

CA

5A

9

.0

.9
1

20

20

1

.4

3
.7

8

3

.7

20
.7
2

20.8

Ø2

22

21

20

4450

G=
24.1
5

NOK

= 28
.95

G=
24.1
5

DAK

.7
5

DAK

20

1

.5

21

21

UL
ST

20
.4
7

ØH

.7
3

20

4

.7

20

21

5

.9

6

.8

20

21

.6
8

.7
2

Ø2
5

Ø4
0

CA

SD
?

ØA
CA
?

44
2

AC
A

Ø3
0

Ø1
5

1000

Ø1
5

Ø5
0

Ø5

Ø3
0
Ø5
0

ØE

Ø3
0

Ø4
0

Ø4
0

Ø3
5Ø4
0

Ø7
0A

Ø1 Ø20
5
Ø5
5

20
.6
2

22
.5
4

22
.4
8

BEGRENZING BOUWZONE

Ø3
0
Ø252
5.05

22
.3
8

22
.2
2

15
X2
ES
D

20

Ø1
0-

Ø4
5

06

RS

Ø3 Ø40
0
22
.0
0

ØV
KE

AF TE BREKEN

Ø1

K

ER

5B

7

.3

22

2

Ø3

?

Ø4
0

4

.3

21

20.9

8

1000

.9
7

Ø2
5

5

AF TE
BREK
EN

7?

25
X

5-

Ø1

21

2

0 Ø5
0

BOOM TE VERWIJDEREN

.0

1

.6

20

6

0

AF TE BREKEN

22

9

.9

21

.3

20

.7
1

.2

Ø3

ØH Ø2 ØH ØHU Ø
UL 5 UL
L V
ST ØST ST OGE
20
LK
ES
ER
D
Ø3Ø35
S
0E
Ø3
SD
5
2Ø2
2.15
1 22
.

EN

Ø4
5

0

Ø5

5

21

5

Ø5

Ø2
0
Ø5
5
21

Ø2

AF TE BREK

1000

2
70
Ø4

Ø2
0V
O
21GE
.3 LK
3

0

Ø5

0

Ø2

6638

5412

Ø4

PERCEELSGRENS

15
11

6847

Lochtenbergplein

OPMETING
1/200

Zandgroefweg

248

AF TE BREKEN

2000

PERCEELSGRENS

7038

Kastanjelaan

plan
formaat
schaal
datum

VO1
A1
1/200
18/03/2019

dossier

18681
0

INPLANTING
1/200

ZANDGROEFWEG

1000

PERCEELSGRENS

BEGRENZING BOUWZONE

badkamer 1
leefruimte

terras

31m²

slaapkamer 1

APPARTEMENT B2

dressing

124m²

berging
keuken
nachthal
slaapkamer 2

slaapkamer 1

badkamer 2
hal

slaapkamer 3

LIFT

POORT

vestiaire

INRIT ONDERGRONDSE PARKING

keuken

dressing

badkamer 1

berging

wc

BLOK B

APPARTEMENT B3

hal

inkomhal

KERN
28m²

133m²

vestiaire

wc
vestiaire

leefruimte

VLUCHTTRAP
BRIEVENBUSSEN

01

02

03

nachthal

wc

slaapkamer 3
badkamer 2

slaapkamer 3
hal

terras

25m²

badkamer 2

VIJVER

VIJVER

PARKEERPLAATSEN
GASTEN

slaapkamer 2

slaapkamer 2
nachthal
keuken

LOCHTENBERGPLEIN

berging

APPARTEMENT B1

dressing

124m²
slaapkamer 1

terras

slaapkamer 2

EIKENLEI

31m²
slaapkamer 2
leefruimte
slaapkamer 1

slaapkamer 1
slaapkamer 3

badkamer 1

slaapkamer 3
inkomhal

badkamer 1

dressing

nachthal

nachthal

dressing

badkamer 1

BLOK A
berging

berging

KERN
28m²

LIFT

VLUCHTTRAP

leefruimte

leefruimte
vestiaire

vestiaire

hal

hal

keuken

keuken

APPARTEMENT A2

APPARTEMENT A1
badkamer 2

wc

wc

hal

124m²

badkamer 2

vestiaire

124m²

wc

badkamer 2

dressing
slaapkamer 2
terras

35m²

terras

slaapkamer 1

nachthal

17m²

badkamer 1

slaapkamer 3

GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN

TOTALE OPPERVLAKTE PERCEEL
5955m²

berging

keuken

leefruimte

APPARTEMENT A3
133m²
terras

27m²

2000

1000

1000

PERCEELSGRENS

KASTANJELAAN

bouwheer

plan

formaat

schaal

datum

VO1

A1

1/200

18/03/2019

dossier

18681

0

KELDER
1/200

ZANDGROEFWEG

1000

PERCEELSGRENS

BEGRENZING BOUWZONE
1200

WATER / GAS

11m²

246

160

706

780

ELEK

6m²
GEMEENSCHAPPELIJKE
FIETSENSTALLING

SAS

8,5m²

1080

77,5m²
VUILNISLOKAAL

TOTALE FOOTPRINT
ONDERGRONDSE PARKING
1017m²

10m²

300

2445

INRIT ONDERGRONDSE PARKING

87m²

KERN
ZONE BERGING

ZONE BERGING

504

504

513

38m²

38m²

39m²

GARAGEBOX
03

GARAGEBOX
04

GARAGEBOX
05

23,5m²

GARAGEBOX
02

ZONE BERGING

DOORRIT

16m²

420

190

450

42,5m²

GARAGEBOX
06
3315

GARAGEBOX
01

303

710

513

40,5m²

ZONE BERGING

710

ZONE BERGING

2535

LOCHTENBERGPLEIN

BERGING

FOOTPRINT GEBOUW
823m²

ONDERGRONDSE PARKING

EIKENLEI

710

710

309m²

KERN
16m²

41,5m²

36,5m²

513

295

239

180

239

BERGING

KUISBERGING

BERGING

GARAGEBOX
10

GARAGEBOX
09

GARAGEBOX
08

GARAGEBOX
07

36,5m²

40m²

43m²

44,5m²

295

513

558

710

GARAGEBOX
11
710

GARAGEBOX
12

558

11m²

ZONE BERGING

ZONE BERGING

ZONE BERGING

ZONE BERGING

3645

TOTALE OPPERVLAKTE PERCEEL
5955m²

2000

1000

1000

PERCEELSGRENS

KASTANJELAAN

bouwheer

plan

formaat

schaal

datum

VO1

A1

1/200

18/03/2019

dossier

18681

0

KELDER
1/100

1200

WATER / GAS

11m²

246

160

706

780

ELEK

6m²
GEMEENSCHAPPELIJKE
FIETSENSTALLING

SAS

8,5m²

1080

77,5m²
VUILNISLOKAAL

TOTALE FOOTPRINT
ONDERGRONDSE PARKING
1017m²

10m²

300

2445

INRIT ONDERGRONDSE PARKING

87m²

KERN
ZONE BERGING

40,5m²

ZONE BERGING

504

504

513

38m²

38m²

39m²

GARAGEBOX
03

GARAGEBOX
04

GARAGEBOX
05

23,5m²

GARAGEBOX
02

ZONE BERGING

DOORRIT

16m²

420

190

450

42,5m²

GARAGEBOX
06
3315

GARAGEBOX
01

303

710

513

ZONE BERGING

710

ZONE BERGING

FOOTPRINT GEBOUW
823m²

2535

ONDERGRONDSE PARKING

710

710

309m²

KERN
16m²
GARAGEBOX
11

41,5m²

36,5m²

513

295

239

180

239

BERGING

KUISBERGING

BERGING

GARAGEBOX
10

GARAGEBOX
09

GARAGEBOX
08

GARAGEBOX
07

36,5m²

40m²

43m²

44,5m²

295

513

558

710

GARAGEBOX
12

710

LOCHTENBERGPLEIN

BERGING

558

11m²

ZONE BERGING

ZONE BERGING

ZONE BERGING

ZONE BERGING

3645

bouwheer

plan

formaat

schaal

datum

VO1

A1

1/100

18/03/2019

dossier

18681

0

GELIJKVLOERS
1/100

badkamer 1
leefruimte

terras

31m²

slaapkamer 1

APPARTEMENT B2

dressing

124m²

berging
keuken
nachthal
slaapkamer 2

slaapkamer 1

badkamer 2
hal

slaapkamer 3

LIFT

POORT

vestiaire

INRIT ONDERGRONDSE PARKING

keuken

dressing

badkamer 1

berging

wc

BLOK B

APPARTEMENT B3

hal

inkomhal

KERN
28m²

133m²

vestiaire

wc
vestiaire

leefruimte

VLUCHTTRAP
BRIEVENBUSSEN

01

02

03

nachthal

wc

slaapkamer 3
badkamer 2

slaapkamer 3
hal

terras

25m²

badkamer 2

VIJVER

VIJVER

PARKEERPLAATSEN
GASTEN

slaapkamer 2

slaapkamer 2
nachthal
keuken

APPARTEMENT B1

dressing

124m²
slaapkamer 1

terras

31m²
slaapkamer 2

slaapkamer 2
leefruimte

slaapkamer 1

slaapkamer 1
slaapkamer 3

badkamer 1

slaapkamer 3
inkomhal

badkamer 1

dressing

nachthal

nachthal

dressing

badkamer 1

BLOK A
berging

berging

KERN
28m²

LIFT

VLUCHTTRAP

leefruimte

leefruimte
vestiaire

vestiaire

hal

hal

keuken

keuken

APPARTEMENT A2

APPARTEMENT A1
124m²

badkamer 2

wc

wc

hal

124m²

badkamer 2

vestiaire

LOCHTENBERGPLEIN

berging

wc

badkamer 2

dressing
slaapkamer 2
terras

35m²

terras

slaapkamer 1

nachthal

17m²

badkamer 1

slaapkamer 3

GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN

berging

keuken

leefruimte

APPARTEMENT A3
133m²
terras

27m²

bouwheer

plan

formaat

schaal

datum

VO1

A1

1/100

18/03/2019

dossier

18681

0

VERDIEPING +1
1/100

dressing

GROENDAK
21m²

slaapkamer 1
terras

badkamer 1

14m²

nachthal

slaapkamer 2

badkamer 2

vestiaire

leefruimte

slaapkamer 3

terras
keuken

wc

BLOK B

15m²

berging

inkomhal

GROENDAK
KERN
16m²

29m²
inkomhal
wc

berging

keuken
terras

vestiaire

slaapkamer 3

15m²

leefruimte
badkamer 2

slaapkamer 2

LOCHTENBERGPLEIN

nachthal

terras

14m²

badkamer 1
slaapkamer 1
badkamer 1

dressing

badkamer 1
slaapkamer 2

dressing

slaapkamer 2
slaapkamer 3

GROENDAK

slaapkamer 3
dressing

slaapkamer 1

21m²

slaapkamer 1
nachthal

nachthal

BLOK A
badkamer 2

badkamer 2

KERN
16m²

terras

terras

14m²

vestiaire
inkomhal

inkomhal

wc

GROENDAK
21m²

14m²

vestiaire

wc

leefruimte

leefruimte
berging

berging

APPARTEMENT A4

APPARTEMENT A5

133m²

133m²
keuken

GROENDAK
21m²

keuken

terras

terras

15m²

15m²

GROENDAK
29m²

bouwheer

plan

formaat

schaal

datum

VO1

A1

1/100

18/03/2019

dossier

18681

0

VERDIEPING +2
1/100

GROENDAK
21m²

terras

9m²

berging
badkamer 2

slaapkamer 2

keuken

nachthal

5m²
wc

slaapkamer 3

APPARTEMENT B6
180m²

hal
vestiaire

BLOK B
dressing

8m²
leefruimte

terras

20m²

slaapkamer 1

badkamer 1

terras

9m²

slaapkamer 2

GROENDAK
21m²

dressing

slaapkamer 3

GROENDAK

slaapkamer 1

terras

terras

9m²

9m²

GROENDAK

21m²

21m²

nachthal
badkamer 2

BLOK A
5m²

badkamer 1

8m²

hal

berging

wc

vestiaire

LOCHTENBERGPLEIN

3m²

keuken
leefruimte

APPARTEMENT A6
180m²

terras

20m²

GROENDAK

3m²

7m²

bouwheer

plan

formaat

schaal

datum

VO1

A1

1/100

18/03/2019

dossier

18681

0

