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Inleiding

In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in augustus 2019 een a rcheologienota opgesteld naa r de
a rcheologis che waa rde va n de loca tie Peuters weg, Sint-Ka teli jne-Wa ver (afb. 1 en 2). De a rcheologienota
bes taa t uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen bouw va n een
industrieel gebouw.

Afb. 1.

2

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.

2
2.1

Het vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem
Het uitgevoerde vooronderzoek

Tijdens de bureaus tudie werd vas tges teld da t een groot deel van het plangebied samenval t met een zone
waa rbinnen geen a rcheologisch erfgoed meer aanwezig is, gebaseerd op reeds ui tgevoerd
proefsleuvenonderzoek. Ui t di t proefsleuvenonderzoek bleek da t er geen a rcheologis ch relevante res ten in
het plangebied aanwezig wa ren. De overi ge percelen van het plangebied, waar het proefsleuvenonderzoek
niet heeft plaatsgevonden, kunnen enerzi jds op basis van de lage verwa chting van de aangrenzende
percelen (extrapolatie van de onderzoeks gegevens) en anderzi jds op basis va n huidige vers toringen door
bebouwing (voorna melijk uit de 20e eeuw) worden afgeschreven. Daarom is de grond hier al derma te
vers toord da t geen intacte a rcheologische res ten meer te verwa chten vallen. Als conclusie kan worden
gesteld da t er op basis va n het bureaus tudie afdoende is aangetoond da t er geen a rcheologis che waarden
die kunnen bi jdra gen tot a rcheologis che kennis vermeerdering aanwezig zijn binnen het plangebied.

3

Peutersweg, Sint-Katelijne-Waver

Afb. 3.
Topografische kaart uit 1969, waarop duidelijk enerzijds de proefsleuven en anderzijds de
bebouwing in de delen waar geen proefsleuven hebben plaatsgevonden te zien zijn.
2.2

Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed

Bi j di t onderzoek wordt voor vri jga ve gepleit, voornamelijk op basis van het a rgument da t het merendeel
van het plangebied val t binnen een zone die geregistreerd s taa t als zone waa rbinnen geen a rcheologis ch
erfgoed meer aanwezi g is . Aan de resterende delen van het plangebied kan eveneens een lage verwa chti ng
worden toegekend op basis van de resul taten va n het proefsleuvenonderzoek op de aangrenzende percelen
en ka n tevens worden aangetoond da t deze zeer waa rschijnlijk s terk verstoord zi jn.




Het merendeel van het plangebied is reeds onderzocht door middel van proefsleuven.
In 2013 vond voor een groot deel va n het plangebied reeds een proefsleuvenonderzoek plaa ts,
waa ruit bleek dat de nog aanwezi ge a rcheologische sporen allemaal van vri j recente da tum wa ren
(pos t-middeleeuwse greppels) en niet tot a rcheologis che kenniswinst konden leiden. Door de
nabi jheid va n dit onderzoek kan de a rcheologische verwachting va n de rest van het plangebied
ook bi jges teld worde n naar zeer laag tot onbes taand.
De niet onderzochte percelen beva tten recente bebouwing.
De percelen van het plangebied die niet met het proefsleuvenonderzoek werden onderzocht,
beva tten allemaal recente bebouwing. Deze bebouwing da teert voorna melijk uit de 20e eeuw, en
s taat mooi aangeduid op de topogra fis che kaa rt ui t 1969. Ondertussen is al deze bebouwing
verwi jderd, wa t de ondergrond wellicht binnen deze pe rcelen nog verder heeft vers toord.

Deze a rgumenten (a fwezigheid van a rcheologie en recente vers toringen) zorgen ervoor da t vri jga ve van het
plangebied de mees t aangewezen optie is.
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Advies op basis van de resultaten

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedrei ging voor het bodema rchief. Er hoeft geen programma
van maatregelen te worden opges teld.
Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, bli jven de bepalingen voor het melden van
toevals vonds ten va n kra cht, conform a rtikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De ci vieltechnis ch
ui tvoerder is verpli cht eventuele toevals vondsten binnen drie da gen na ontdekking te melden bi j Onroerend
Erfgoed.
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