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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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1

Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

1.1

Beschrijvend gedeelte

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).1 De a rcheologienota
bes taa t uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen bouw va n een
industrieel gebouw.
Deze nota werd samengesteld in beperkte samens telling op grond van de afwezi gheid van inta cte
a rcheologis che res ten. Di t is aantoonbaa r door reeds ui tgevoerd a rcheologis ch onderzoek en kan verder
verwa cht worden op basis van de hoge vers torings graad i n de nog niet onderzochte delen.

Afb. 1.

1

Locatiekaart van het plangebied.

Voor de vertrouwelijke gegevens v an de opdrachtgev er wordt v erwezen naar d e priv acy-fiche
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
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1.1.1

Administratieve gegevens

Opdrachtgever:
Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte bodemverstoring
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:

Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

1.1.2

Vertrouwelijk
Bureauonderzoek
Bouw industrieel gebouw
Peutersweg
Veiling-Zuid
Sint-Katelijne-Waver
ANTWERPEN
Sint-Katelijne-Waver, 2de afdeling, Sectie D:
413E, 414G, 416X, 416Y, 416Z, 417C, 418M, 418N, 419G,
420G, 420M, 420P, 420R, 421A2, 421T, 421V, 421Z, 422E2,
423W, 423X
Maximaal circa 5 m –mv
Circa 30.685 m2 / 3,07 ha
Circa 18.934 m2
160.230,96 / 193.913,32
160.249,26 / 193.832,88
160.456,94 / 193.648,15
160.518,69 / 193.712,99
160.427,94 / 193.795,11
160.308,69 / 193.915,13
2019H112
5010276
X. Alma (erkende archeoloog,
OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
W. De Roeck (bureauonderzoek, velwerkleider)
A. Schoups (OE/ERK/Archeoloog/2019/00012)
16 augustus 2019
28 augustus 2019
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440, Geel
Bureauonderzoek, proefsleuven, vrijgave.

Huidig gebruik

Momenteel wordt het plangebied volledig ingenomen door braakliggend terrein.
1.1.3

Beschrijving van de geplande werken

De geplande werken bes taan ui t de aanleg va n een indus trieel gebouw. Deze werken nemen een
bodemoppervlakte van ci rca 18.934 m 2 in beslag, op een totale oppervlakte van ci rca 30.685 m 2 van het
plangebied.
Hierbij zijn vooral de aanleg van de funderingen, ri oleringen, wa ter- en s ceptis che putten en een li ftkoker de
ingrepen die de ondergrond vers toren, dit ma ximaal tot ci rca 5 meter (de funderingspalen). Naast de
werken aan het gebouw zel f, wordt er ook een verha rding rond het gebouw voorzien, dit voornamelijk als
pa rking en transportrui mte.
Zie afbeelding 3 voor een gedetailleerd overzi cht van de bodemingrepen binnen het plangebied.
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Afb. 3.
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Inplanting van het industrieel gebouw binnen het plangebied. Alleen het grondplan van de funderingen (het onderdeel dat de ondergrond verstoord) is hier weergegeven
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1.1.4

Juridisch kader

Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: "het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013")
Artikel 5.4.1. (01/04/2019 - )
Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en gemeld worden in volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 100 m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in
archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 1000 m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones,
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het
gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden minder dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de
omgevingsvergunning wordt aangevraagd meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen
volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende vergunningsplichtige ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
vergunningsplichtige ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde arche ologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 centimeter en de latere toevoeging met dezelfde
teelaarde.
8° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden;
9° indien de aanvraag geheel betrekking heeft op percelen binnen het grondgebied van een erkende
onroerenderfgoedgemeente waarvoor de gemeenteraad in een gemeentelijk reglement een vrijstelling heeft
voorzien en de aanvraag geen betrekking heeft op beschermde goederen of op percelen die geheel of
gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones. De vrijstellingen in het gemeentelijk reglement zijn gebaseerd op onderzoek naar de
archeologische situatie in de betrokken gemeente door een erkende archeoloog in dienst van de erkende
onroerenderfgoedgemeente en hebben betrekking op percelen met een oppervlakte van 5000 m² of minder.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
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De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een archeologienota
waarvan al akte is genomen indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde
percelen en als de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de
bodem van de vergunningsplichtige werkzaamheden die in de archeologienota waarvan akte is genomen zijn
omschreven. Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn
uitgevoerd en moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er
gebruik is gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de nota waarvan akte is genomen zijn
uitgevoerd. Als er in de nota een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een
archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd.
De a rcheologienota werd vervaa rdigd naar aanleiding va n een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. Op basis van de ligging van het plangebied gedeel telijk in een nog niet vas tges telde zone , geldt
een verplichting voor het ops tellen va n een a rcheologienota bij bodemingrepen groter dan of geli jk aan
2
2
1000 m , waa rbi j het perceeloppervlak groter of geli jk aan 3000 m . Aangezien de geplande ingrepen in het
2
te ontwikkelen gebied in totaal een oppervla kte va n 18.934 m beslaan, en daarmee de ma ximale
onderzoeksgrenzen worden overs chreden, dient de ini tiatiefnemer een a rcheologienota te overleggen
waa rin naa r oordeel van de bevoegde overheid de a rcheologische waarde va n het plangebied voldoende is
vas tgesteld.2 Indien dit het geval is wordt deze archeologienota bekra chtigd en toegevoegd aan de
vergunningsaanvraag. In het kader van di t proces heeft het in deze a rcheologienota bes chreven onderzoek
plaa tsgevonden.
Het vas ts tellen va n de a rcheologische waa rde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoeri ng van en rapportering over a rcheologisch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vi ngen en het gebruik van metaaldetector (versie 4.0). Het doel van de Code is om als
een minimale s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t van a rcheologis ch onderzoek en het gebruik van
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vonds ten en bi jhorende documentatie die ti jdens het a rcheologisch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopig worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na a fronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.

2
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1.1.5

Doelstelling en vraagstelling

Op basis van di t onderzoek zal aangetoond worden da t er geen verder onderzoek meer nodig is op
bovengenoemde percelen. Conform de Code van Goede Prakti jk kan een a rcheologienota in beperkte
samens telling worden uitgevoerd indien één of twee va n de onders taande cri teria va n toepassing is/zijn:
1. er is geen a rcheologis ch erfgoed (meer) aanwezi g
2. de werken waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd hebben nooi t impa ct op het
eventueel aanwezig a rcheologis ch erfgoed
3. een a rcheologis ch onderzoek op de betrokke n terreinen in kwestie zal nooit leiden tot kenniswins t
Voor het plangebied is voornameli jk cri terium 1 va n toepassing, nameli jk da t er geen a rcheologis ch erfgoed
(meer) aanwezig is. Dit heeft hoofdza kelijk te ma ken met het feit da t het merendeel van het terrein
(ci rca 21.934 m 2) reeds a rcheologisch is onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
in 2013.
Ui t dit onderzoek bleek da t er geen verwa chting voor archeologische vindplaatsen voor het onderzochte
deel van het plangebied geldt3 (zie pa ra graaf 1.2.1 voor meer informa tie hierover).
Verder kan worden aangetoond dat alle zones waa r geen proefsleuven hebben plaats gevonden, reeds
ingri jpend zi jn vers toord. Om deze reden wordt hier ook geen a rcheologis ch erfgoed meer verwa cht.
1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Assessment

De voornaamste reden voor vri jga ve is da t het merendeel va n het plangebied reeds a rcheologis ch
onderzocht is door proefsleuven. Di t onderzoek vond plaats door de verka veling van het gebied “Veiling
Zuid”, in Sint-Ka telijne-Wa ver, als nieuw indus triegebied. Bi jna het volledige plangebied val t binnen di t
gebied, met ui tzondering van het perceel 422E2, in de oos telijke hoek van het plangebied.
Ui t het proefsleuvenonderzoek bleek da t er zi ch binnen het huidi ge plangebied slechts enkele
a rcheologis che sporen bevinden. Di t gaa t echter alti jd om greppelsporen, die zeer goed overeenkomen met
de huidige perceelsgrenzen en de grenzen op his toris che kaa rten. Gepaard met de kleur en de aa rd van de
greppels , duidt di t volgens het onderzoek erop da t deze greppelsporen vri j recent zijn. Wellicht dienden ze
als afbakening van de percelen. Archeologisch gezien zi jn di t geen waardevolle sporen. Aangezien er verder
geen a rcheologis che sporen buiten recente vers tori ngen werden aangetroffen,werd in dit onderzoek voor
vri jga ve van verder a rcheologis ch onderzoek gepleit4. Om deze reden staa t het merendeel va n het
plangebied op de CAI kaart (afbeeldi ng 5) dan ook aangeduid als ‘gebied waa r geen verdere a rcheologie
wordt verwa cht’.
Naast de gebieden die door proefsleuven zijn onderzocht vallen er ook een paa r gebieden waa r geen
proefsleuven hebben plaatsgevonden binnen de zone waa r geen a rcheologie meer wordt verwacht. De
reden hiervoor is te vinden in het fei t dat hier, ten ti jde van het onderzoek, nog recente bebouwing op
aanwezi g was (zie afbeelding 5). Door deze bebouwing is tevens de ondergrond zo vers toord da t er geen
inta cte a rcheologie meer te verwa chten val t. Alleen de paa rs gea rceerde zones zijn niet binnen het
selectiegebied en selectieadvies van het proefsleuvenonderzoek meegenomen.

3
4

Cryns, J, L. All emeersch en P. L aloo 2013, p. 30
Cryns, J, L. All emeersch en P. L aloo 2013, p. 26-27.
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Afb. 4.
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Locatie van de uitgevoerde proefsleuven binnen het plangebied.
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Afb. 5.
CAI kaart, geprojecteerd op een luchtfoto uit de periode 2013-2015, met Locatie van de
uitgevoerde proefsleuven binnen het plangebied.
Alleen de zones die in het paa rs zi jn gea rceerd op afbeelding 5 staan niet aangegeven als zones waa r geen
a rcheologis ch erfgoed meer te verwa chten val t. Concreet gaat het om een reeks percelen in het midden van
het plangebied ( percelen 418M, 420G, 420M, 420P en 420R) en perceel 422E2, aan de oos telijke hoek van
het plangebied. Perceel 422E2 viel bui ten het onderzoek ui t 2013, waa rdoor hier logischerwi js geen
a rcheologis che verwa chting voor is opges teld. De overi ge percelen werden wellicht niet verder onderzocht,
aangezien ze nog bewoond werden ten ti jde van het onderzoek.
Deze zones kunnen echter eveneens afgeschreven worden ten aanzien van a rcheologische res ten op basis
van recente vers toringen. De topografis che kaa rt van 1969 (afbeelding 7) toont na melijk da t er ten tijde van
deze kaa rt zi ch s tructuren op de percelen bevinden. Bi j de centrale s trook percelen ging het om woonhui zen
en bi jgebouwen, terwijl het bi j perceel 422E2 wellicht om serres voor groentekweek ging. Delen va n deze
bebouwing wa ren nog steeds aanwezi g ten ti jde va n het proefsleuvenonderzoek (zie a fbeelding 5), wa t
wellicht verklaard waa rom de centraal gelegen percelen eveneens werden afgeschreven voor het
proefsleuvenonderzoek. Deze bebouwing dateert voornameli jk ui t de 20e eeuw, aangezien de vroegere
his toris che kaa rten (zie bi jvoorbeeld afbeelding 6) deze bebouwing nog niet weergeven.
Deze bebouwing heeft de ondergrond naar alle waars chi jnli jkheid reeds ingri jpend verstoord. De plaatsen
binnen de percelen die niet bebouwd wa ren, zijn te klein en te versnipperd om hoe dan ook potentiële
a rcheologis che kenniswins t mogelijk te maken.
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Afb. 6.
Het plangebied op de Popp-kaart (na 1842). Hierop is duidelijk te zien dat de meeste bebouwing
in het plangebied nog ontbreekt, wat ze vrij recent maakt.
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Afb. 7.
Topografische kaart uit 1969, waarop duidelijk de bebouwing in de delen waar geen
proefsleuven hebben plaatsgevonden te zien is.
1.2.2

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

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 ree ds 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 worden 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. Onde rtussen is al deze bebouwing
verwi jderd, wa t de ondergrond wellicht binnen deze percelen 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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1.2.3 Samenvatting
In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2019 een a rcheologienota in beperkte samens telling
opges teld naa r de a rcheologische waa rde van de loca tie Peutersweg, Sint-Ka telijne-Wa ver (a fb. 1 en 2). De
a rcheologienota bestaa t ui t een bureauonderzoek en is ui tgevoerd naa r aanleiding van de voorgenomen
aanleg van een industrieel gebouw.
Een groot deel van het plangebied val t binnen een zone waarvoor reeds middels proefsleuven is
aangetoond da t a rcheologische si tes afwezig zijn. De o veri ge (beperkte) delen van het plangebied die hier
buiten vallen, zijn i n de 20e eeuw bebouwd geweest en zullen daa rmee zwaa r vers toord zijn. In combinatie
met de a fwezigheid van a rcheologis che vindplaatsen in de omliggende gebieden, kan ook voor deze del en
aangenomen worden da t a rcheol ogis che vindplaatsen niet (meer) aanwezi g zullen zijn.
Hierdoor kan onderzoek op de nog niet onderzochte delen niet leiden tot voldoende a rcheologis che
kenniswins t om vervolgonderzoek kos ten-ba ten opportuun te maken.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Loca tiekaa rt van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch onderzoek op het plan va n de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Inplanti ng van het indus trieel gebouw binnen het plangebied. Alleen het grondplan van de
funderingen (het onderdeel da t de ondergrond vers toord) is hier weergegeven
Afb. 4. Loca tie van de ui tgevoerde proefsleuven binnen het plangebied.
Afb. 5. CAI kaart, geprojecteerd op een luchtfoto uit de peri ode 2013-2015, met Loca tie van de ui tgevoerde
proefsleuven binnen het plangebied.
Afb. 6. Het plangebied op de Popp-kaart (na 1842). Hierop is duidelijk te zien da t de mees te bebouwing i n
het plangebied nog ontbreekt, wat ze vri j recent maakt.
Afb. 7. Topogra fis che kaa rt ui t 1969, waa rop duidelijk de bebouwing in de delen waar geen proefsleuven
hebben plaats gevonden te zien is .
Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.

16

