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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-117

Projectcode Onroerend Erfgoed

2019I392 (proeflseuven)

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Sint-Katelijne-Waver

Deelgemeente

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Straat

Klemlei 9-10

Gemeente

Sint-Katelijne-Waver/Onze-Lieve-VrouwWaver

Afdeling

3

Sectie

B

Percelen

441,442D, 442F en 444, 445B

Noordoost

X: 165117,8672
Y: 195657,7036

Noordwest

X: 164911,8373
Y: 195519,3180

Zuidoost

X: 165250,4852
Y: 195279,3057

Zuidwest

X: 165176,5225
Y:195238,7632

Oppervlakte plangebied

Ca. 63.194 m²

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 18.000 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een
stedenbouwkundige handeling langsheen de Klemlei te Sint-Katelijne-Waver. Meer informatie over
de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek
Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen die terug
te brengen zijn tot de afwatering, interne indeling van de percelen en recente ontginningen van het
projectgebied.
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek drie spoornummers uitgedeeld, S5001, S5002 en
S9001. Het gaat hier over drie greppels, in werkput 5 en 9. Ook hier gaat het over recente sporen die
verband houden met de voormalige bebouwing op het plangebied.

Figuur 1: Syntheseplan

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0188

3

2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek te Sint-Katelijne-Waver, Klemlei leverde geen archeologische relevante
sporen op. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het plangebied
geen archeologische site aanwezig is. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, is er
geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd
hierdoor niet opgemaakt.
Er wordt een advies gegeven om de terreinen vrij te geven.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het
ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig
beschouwd worden.
Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de
bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in
artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen
na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.
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