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1 Inleiding
Het plangebied is gelegen aan Klein Eyssel 22A te Meerle (gemeente Hoogstraten,
provincie Antwerpen). Het omvat 11 percelen met een totale oppervlakte van ca.
81.427 m2. Het plangebied is momenteel voor een groot deel bebouwd. Er bevinden
zich in de westelijke helft van het plangebied enkele serres en een woning met
bijhorende verhardingen. Het oostelijke gedeelte van het terrein, waar ook het
projectgebied gesitueerd is, is in gebruik voor overkapte stellingteelt om aardbeien te
telen. Verspreid over het terrein zijn ook enkele trayvelden te situeren en een
waterbassin.
De opdrachtgever plant binnen het projectgebied de bestaande inplanting (overkapte
stellingteelt) te verwijderen en een nieuwe serre en waterbassin op te trekken.1

Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.
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BAAC Vlaanderen, rapport 1138, 2019.
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2 Algemene administratieve gegevens
Naam site/toponiem
Ligging
Kadastrale gegevens
Bounding Box

Onderzoek en projectcode
Uitvoerders/actoren

Geraadpleegd extern
Erkend archeoloog
Termijn veldwerk
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte projectgebied
Geplande ingreep
Geldende wetgeving en voorwaarden

Randvoorwaarden
Doelstelling

Thesaurus
Naam site/toponiem
Ligging
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Klein Eyssel, Meerle
Klein Eyssel 22a, 2320 Hoogstraten
Hoogstraten, 4e afdeling, sectie D, percelen 340, 341A, 342A, 343B,
346A, 347D, 347G, 347H, 347K, 352B en 352C.
X
183975.445532
175566.98719
183975.445532
175566.98719
Landschappelijk
bodemonderzoek
(2019J44),
verkennend
booronderzoek (2018J328), proefsleuvenonderzoek (2019J329)
BAAC Vlaanderen (landschappelijk bodemonderzoek)
Elly N.A. Heirbaut (erkend archeoloog)
Robby Vervoort (erkend archeoloog)
Caroline Dockx (erkend archeoloog)
Julie Hagen (assistent-archeoloog)
nvt
Elly N.A. Heirbaut: OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
oktober 2019
81.427 m2
5.277 m2
verwijderen van bestaande inplanting en optrekken van nieuwe
serre en waterbassin
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 verkennend booronderzoek en het
proefsleuvenonderzoek 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.
landschappelijk bodemonderzoek, verkennend booronderzoek,
proefsleuvenonderzoek
Klein Eyssel, Meerle
Klein Eyssel 22a, 2320 Hoogstraten

3 Onderzoeksvragen
In het bekrachtigde programma van maatregelen zijn voor de verschillende
onderzoeksfasen onderzoeksvragen geformuleerd, waarop getracht moest worden
antwoord te bieden.
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek zijn verschillende onderzoeksvragen
geformuleerd, waarop getracht moest worden antwoord te bieden.
Bodem en paleolandschap
- Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is
de genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?
- Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?
- Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?
- Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
- Wat is de aard van dit niveau?
- Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
- Kan dit niveau gedateerd worden?
- Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?
- Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
- Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
Sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties
-

Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?
Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?
Wat is de datering van de artefacten?

Sporenbestand
-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke
context?
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden
(incl. de argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische
vindplaats?
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
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Impact geplande bodemingrepen
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de
waardevolle archeologische vindplaatsen?
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)?
Motivatie en bepalingen mogelijk verder archeologisch onderzoek
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
- Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke
- onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in
welke hoeveelheid?
- Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?
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4 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het vooronderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het plangebied grondig
verstoord is. Op geen enkele plaats is een oorspronkelijke bodemopbouw herkend.
Archeologische vondsten zijn niet aangetroffen. De sporen die zijn herkend, betreffen
over het algemeen recente verstoringen die het resultaat zijn van de afgravingen van
het terrein. Oudere sporen zijn niet gevonden en lijken ook niet aanwezig te zijn
geweest voorafgaand aan de vergravingen aangezien er op geen enkele plaats
vondsten zijn aangetroffen.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er
zich binnen de grenzen van het plangebied geen behoudenswaardige archeologische
site bevindt. Om deze reden is er geen programma van maatregelen geschreven voor
verder archeologisch onderzoek.
Aangezien er geen behoudenswaardige archeologische site is aangetroffen, die door
de geplande werkzaamheden verstoord zal worden, hoeft er geen bijkomend
archeologisch onderzoek meer uitgevoerd te worden.
Er wordt geadviseerd om het terrein vrij te geven voor de geplande ontwikkelingen.
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