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1 Inleiding
Het plangebied is gelegen aan de oostkant van de Heiken en bestrijkt één perceel, dat
momenteel in gebruik is als weiland (fig. 1). De eerste 50 m langs de straat ligt op het
gewestplan in woonuitbreidingsgebied en zal worden ontwikkeld. Hierbij zullen 7
woningen worden opgetrokken, waarvan 3 open bebouwing en 4 halfopen
bebouwing. Het achterste gedeelte blijft weiland.

Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.
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2 Technische fiche/administratieve gegevens
Naam site
Ligging
Kadastrale gegevens
Bounding Box

Onderzoek
Projectcode
Uitvoerders/actoren
Erkend archeoloog
Geraadpleegd extern
Erkend archeoloog
Archeologisch depot
Overige actoren en specialisten
Termijn veldwerk
Totaal oppervlakte plangebied
Te verkavelen oppervlakte
Geplande ingreep
Geldende wetgeving en voorwaarden

Randvoorwaarden
Doelstelling

Thesaurus

Heiken
Heiken zn, 2920 Kalmthout
KALMTHOUT, 2e AFD, sectie a, 262A
X
Y
159010.212
231514.950
231514.950
231514.950
159010.212
230524.950
231514.950
230524.950
Proefsleuvenonderzoek
2019E276
Elly N.A. Heirbaut (erkend archeoloog)
Christine Beckers (assistent archeoloog)
Elly N.A. Heirbaut:
OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
nvt
Elly N.A. Heirbaut:
OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
Archeologisch depot Provincie Antwerpen
Christine Beckers (assistent archeoloog)
24 mei 2019
ca. 8.263 m2
ca. 2.161 m2
Het terrein wordt herverkaveld.
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De nota
werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede
Praktijk. De totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de aanvraag betrekking heeft,
bedraagt 3.000 m² of meer, zoals bepaald in artikel
5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013.
nvt
Het doel van het archeologisch vooronderzoek in
uitgesteld traject is om na te gaan of er archeologische
resten in het projectgebied aanwezig zijn, hoe ze
dateren, wat de mogelijke bedreigingen zijn voor het
eventueel aanwezige bodemarchief en hoe hiermee
dient te worden omgegaan.
proefsleuvenonderzoek
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3 Onderzoeksvragen
Voorafgaand aan het landschappelijk booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek
zijn verschillende onderzoeksvragen geformuleerd, waarop getracht moest worden
antwoord te bieden.
Landschap en bodem:
- Is de oorspronkelijke bodem intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie,
en zo ja, in welke mate?
- Wat is de opbouw van de bodem (waargenomen horizonten, beschrijving en
duiding)?
- Hebben er post-depositionele processen plaatsgevonden en welk effect hebben deze
gehad op de archeologische resten?
Algemeen:
- Zijn er archeologische sporen aanwezig in het te ontwikkelen gebied? Zo ja: wat is de
aard en datering van deze sporen?
- Zijn er archeologische vondsten aanwezig in het te ontwikkelen gebied? Zo ja: wat is
de aard en datering van deze vondsten?
- Wat is de bewaringskwaliteit van de vondsten?
- Wat is de ruimtelijke begrenzing van de sporen (zowel horizontaal als verticaal; strekt
de site zich uit buiten de grenzen van het te ontwikkelen gebied)?
- Wat is de chronologische begrenzing van de sporen? Behoren ze tot één of meerdere
perioden?
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de
archeologische vindplaats(en)?
- Is er mogelijkheid tot behoud in situ? Zo niet, welke maatregelen worden dan
voorgesteld om de archeologische waarden veilig te stellen?
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? Is er voor het
beantwoorden van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijk onderzoek nodig?
Zo ja, welk type staalname is hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?
- Dient er verder archeologisch onderzoek (opgraving) te worden uitgevoerd op basis
van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek?
Nederzettingsterreinen:
- Zijn er aanwijzingen voor nederzettingsterreinen in het te ontwikkelen gebied? Zo ja:
uit welke periode dateren deze, en waren ze tijdelijk of permanent?
- Zijn er aanwijzingen voor continuïteit of fasering van de nederzetting en/of
structuren?
- Welke elementen kunnen bijdragen tot de kennis van de economische en sociale
relaties in de verschillende perioden/fasen?
- Wat is de relatie van de vindplaats tot deze in de ruimere omgeving?
- Zijn er aanwijzingen voor andersoortig gebruik van het terrein (anders dan
bewoning, bijvoorbeeld funeraire contexten)? Zo ja: uit welke periode dateren deze,
en waren ze tijdelijk of permanent?
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- Zijn er sporen van landbouwactiviteiten (ploegsporen, veldindeling, ...) gelinkt aan
het historisch terreingebruik zoals waargenomen op de historische kaarten?
- Zijn er sporen van ambachtelijke activiteiten?
- Zijn er sporen van agrarische activiteiten?
- Zijn er sporen van landgebruik (zoals perceelsindeling, wegen, akkers,
grondstofwinning)?
Grafvelden:
- Zijn er graven aangetroffen in het te ontwikkelen gebied?
- Hoe dateren deze?
- Kunnen ze gerelateerd worden aan reeds bekende vindplaatsen in de omgeving?
- Zijn de inhumatieresten/crematieresten goed bewaard?
- Is er sprake van bijgaven, en wat voor informatie leveren deze op?
- Is er sprake van een grafritueel, en hoe manifesteert zich dat?
Het beantwoorden van de onderzoeksvragen, voor zover ze te beantwoorden zijn, zal
in een lopende tekst worden gedaan in plaats van puntsgewijs. Op deze manier wordt
de leesbaarheid van de conclusie gewaarborgd, ook tegenover een nietgespecialiseerde lezer.
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4 Conclusie en aanbeveling
Sporen of vondsten zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen,
uitgezonderd enkele greppelfragmentjes van perceelsgreppels en greppels met
drainagebuizen. Er is met andere woorden geen enkele aanwijzing gevonden dat er
sprake is van een (verstoorde) archeologische site in dit plangebied. Bovendien blijkt
het terrein sterk vergraven te zijn.
Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek kan geconcludeerd
worden dat er zich in het onderzochte gedeelte van het terrein geen
behoudenswaardige archeologische site bevindt.
Aangezien er geen behoudenswaardige archeologische site is aangetroffen in het
plangebied hoeft er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer uitgevoerd te
worden. Er wordt geadviseerd om het terrein vrij te geven voor de geplande
ontwikkelingen; er is dan ook geen programma van maatregelen geschreven.
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