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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2019K313

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunning (voor stedenbouwkundige handelingen) voor
de bouw van appartementen en woningen aan de Boekstraat en Pater
de Dekenstraat te Wilrijk met een totale kadastraal oppervlakte van
ca. 6.124 m2. Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de
aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen
3.000 m2 of meer bedraagt en waarbij de bodemingreep 1.000 m2 of
meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede
Praktijk).

Erkend archeoloog:

Annelies De Raymaeker OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Wilrijk, Boekstraat & Pater De Dekenstraat (Fig. 1.1)
Bounding box: punt 1: x=151545, y=206460
punt 2: x=151460, y=206593
Antwerpen Afd. 43, Wilrijk Afd. 2, Sectie A, perceel 575a (Fig. 1.3).

Oppervlakte projectgebied:

ca. 6.124 m2

Relevante termen1:

Bureauonderzoek, Wilrijk, urnengrafveld, ijzertijd

Verstoorde zones:

Het volledige projectgebied is momenteel bebouwd. Deze bebouwing
bestaat uit loodsen en verharding. Vermoedelijk hebben deze echter
geen al te grote impact op het onderliggende bodembestand gehad
van het gehele of een deel van het projectgebied.

1

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

Fig. 1.4: Bebouwingskaart, geprojecteerd op meest recente luchtfoto met aanduiding van het
projectgebied (Bron: www.dov.vlaanderen.be).
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1.1.2 Archeologische voorkennis
Binnen de grenzen van het projectgebied werd reeds een archeologische vindplaats geregistreerd (CAI
1050023). Tussen 1973 en 1983 werden een achttal graven en één afvalkuil blootgelegd tijdens een
prospectieopgraving door AVRA. Minstens twee van deze graven waren urnengraven. De overige
graven zijn vlakgraven. Eén van deze is mogelijks ook een afvalkuil. Op basis van het aardewerk kunnen
deze archeologische resten gedateerd worden in de vroege ijzertijd. Op deze vindplaats is er ook een
enkele pijlpunt met steel en weerhakjes gevonden. Dit steentijd artefact kan in het neolithicum
gesitueerd worden.
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem4 (de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem5 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
- Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
3

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105002; Lauwers 1983, Warmenbol 1987, Warmenbol & Oost 1984.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
5
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
4
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Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Geen
1.1.4 Beschrijving geplande werken
Huidige situatie
Het projectgebied beslaat een totale oppervlakte van ca. 6.124 m2 en is gelegen in het district Wilrijk,
Antwerpen, langs de Boekstraat en Pater De Dekenstraat (Fig. 1.4). Het onderzoeksgebied situeert zich
in een stedelijke omgeving en wordt langs alle zijden omgeven door bouwkavels. Ook het terrein zelf
is volledig bebouwd (Fig. 1.5, Fig. 1.6). De bebouwing bestaat uit loodsen en een verharding.
Ten behoeve van het nieuwbouwproject dienen alle structuren en verharding afgebroken en
verwijderd te worden. De restricties hierbij i.v.m. het nog uit te voeren archeologisch vooronderzoek,
worden gestipuleerd in het programma van maatregelen.

Fig. 1.5: Meest recente luchtfoto met weergave van de bestaande toestand van het project- en
vergunningsgebied (Bron: Studiebureau bvba).
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Fig. 1.6: Opmetingsplan met weergaven van de huidige toestand van het projectgebied (©Jan De
Nul).
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Geplande werken
Deze archeologienota kadert binnen een geplande omgevingsvergunningsaanvraag
(stedenbouwkundige handelingen) voor de bouw van 21 woningen en 9 appartementen met
ondergrondse garage en bijbehorende nutsvoorzieningen langs de Boek- en Pater de Dekenstraat in
het centrum van Wilrijk (Fig. 1.7). Deze werken zullen plaatsvinden op een gebied van ca. 6.124 m2.
Het wooncomplex bestaat uit 4 blokken met een tussenliggende groenzone. Blokken A en D zijn
gelegen langs de straatkant, en bestaan uit respectievelijk 3 en 4 verdiepingen, en bijgevolg 5 en 12
appartementen, met een doorgang op het gelijkvloers. In blok D wordt naast deze doorgang eveneens
een fietsenberging voorzien. De doorgangen verlenen de toegang naar de achterliggende blokken B en
C. Blokken B en C bestaan respectievelijk uit 18 en 3 woningen opgebouwd uit twee verdiepingen.
Onder het boemerangvormige woningblok B is een ondergrondse parkeergarage van ca. 2.562 m2
gepland met 53 autostaanplaatsen, 24 parkeerboxen en 11 bergingen (Fig. 1.8). Op deze
kelderverdieping situeren zich ook een afvalberging en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water en
septiek). De parkeergarage is toegankelijk via een afhellende inrit aan het zuidelijke uiteinde, langs de
doorgang aan de Boekstraat, en een centraal gelegen trappenhal en lift. De opbouw van deze
parkeergarage zal reiken tot minimaal ca. 3,2 m diep (Fig. 1.9). De liftkoker gaat tot op een diepte van
max. 4,6 m. In deze zone van ca. 2.565 m2 ter hoogte van blok B wordt ten gevolge van deze werken
een aanzienlijke verstoring van de ondergrond verwacht.
De overige blokken A, C en D worden niet onderkelderd. De verstoringen zullen zich in deze zones
beperken tot een vorstvrije funderingsdiepte van ca. 80 cm. De liftkokers in appartementsblokken A
en D zullen tot een diepte van max. 1,4 m onder het maaiveld reiken. In de centrale groenzone zijn
eveneens twee wadi’s ingepland tot ca. 0,5 m onder het maaiveld.
De bouw van het wooncomplex met ondergrondse parkeergarage en de aanleg van de groenzones
met wadi’s zullen een verstoring van de ondergrond teweegbrengen over vrijwel het gehele terrein,
met variabele dieptes (Fig. 1.10). Een diepe verstoring tot tussen 320 en 460 cm m onder het maaiveld
wordt verwacht voor een oppervlakte van ca. 2.562 m2 in de noordelijke en westelijke zones van het
terrein. Andere diepgaande verstoringen van ca. 1,4 m diep zullen lokaal veroorzaakt worden door
liftkokers.
De bestaande bebouwing, nutsvoorzieningen en verharding hebben reeds enige verstoring van de
ondergrond veroorzaakt. De diepte en ruimtelijke afbakening is echter niet geweten
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Fig. 1.7: Ontwerpplan gelijkvloers(©Jan De Nul).
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Fig. 1.8: Ontwerpplan kelderverdieping (©Jan De Nul).
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Fig. 1.9: Doorsnede van blok B in het nieuwe ontwerp (©Jan De Nul).
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Fig. 1.10: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied en afbakening van de
zones met verstoring van minimaal 50 cm diepte ten gevolge van de geplande werken (©CADGIS).
1.1.5 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online onderzocht via
www.dov.vlaanderen.be. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te
verkrijgen van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code
van Goede Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende
kaarten:
- Bodemkaart
- Tertiair Geologische kaart
- Quartair Geologische kaart
- Digitaal Hoogtemodel (DHM II)
De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het
projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be .
Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige
geschiedkundige gegevens (conform de Code van Goede Praktijk art. 12.5.1.2). Volgende
kaartmateriaal en luchtfoto’s werden geraadpleegd:
- Frickxkaart (1714-1727)
- Ferrariskaart (1770-1777)
- Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
- Vandermaelenkaart (1846-1852)
13
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Popp-kaart (1842-1879)
Luchtfoto’s (1971, 2000-2003, 2012 en 2017)
Topografische kaarten (1863, 1879, 1892, 1903, 1914, 1996)

Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. Deze informatie kan een
impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring ervan.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de beschikbare
archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse geschiedenis
van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang dat dit niet
past binnen een archeologienota.
1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie6.
Het projectgebied is gelegen langs de Boek- en Pater De Dekenstraat (Fig. 1.1), in het centrum van
Wilrijk. Wilrijk wordt van noord naar zuid doorsneden door drukke verkeerswegen (i.e.
Boomsesteenweg, Prins Boudewijnlaan en autosnelweg E19), maar ook van west naar oost vormt de
Jules Moretuslei een drukke verbindingsweg. Voor een lange tijd behield het district een landelijk
karakter, maar in de 20ste eeuw groeide het uit tot een verstedelijkt gebied en industriecentrum7.
Wilrijk maakt nu deel uit van de stad Antwerpen als meest zuidelijke district. Het onderzoeksterrein
bevind zich op ca. 4 km van het stadscentrum.
Het projectgebied situeert zich langs de westelijke grenzen van de archeoregio van de Kempen, nabij
de zandstreek (Fig. 1.2). Volgens de kaart van de traditionele landschappen is het projectgebied
gelegen in een zone die wordt omschreven als ‘Stedelijke agglomeratie of (lucht)havengebied’ (Fig.
1.11). Ten zuiden situeert zich het Land van Kontich-Ranst. Het Land van Kontich-Ranst wordt
grotendeels gekenmerkt door een open land- en tuinbouwlandschap. Hydrografisch gezien behoort
het projectgebied tot het Beneden-Scheldebekken. De Zeeschelde bevindt zich op ca. 3,4 km ten
westen. De meest nabijgelegen waterlopen t.o.v. het onderzoeksgebied zijn de Hollebeek op ca. 1,3
km ten westen en de Kleine Struisbeek op ca. 1,5 km ten zuidoosten. Van deze laatste ontspringt er
een zijarm op ca. 1,3 km ten oosten van het terrein.
Landschappelijk gezien bevindt het onderzoeksgebied zich op een langgerekte verhoging tussenin de
Scheldevallei ten noordwesten en de Struisbeekdal ten zuidoosten (Fig. 1.12). Deze verhevenheid is
een noordelijke uitloper van de Boomse Cuesta. De Boomse Cuesta is een topografisch hoog gelegen
gebied ten zuiden van Antwerpen. Zijn morfologie is sterk bepaald is door de geologische gesteldheid
van het Tertiair substraat, meer bepaald door de Boomse Klei (Formatie van Boom, onder-Oligoceen).
De steile zuidelijke tot zuidoostelijk en westelijke flanken zijn respectievelijk begrensd door de Rupel
en de Schelde. De formatie heeft zijn hoogste punt ten oosten van Reet, op ca. 31 m TAW, en helt zwak
6
7

Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 3.0.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13669
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af in noord- tot noordoostelijke richting8. In deze noordelijke zone van dit cuestagebied dat
landschappelijk afgesneden is door de Struisbeekvallei bevindt zich het projectgebied, op een hoogte
van ca. 18,7-19,3 m TAW. Binnen de grenzen van het projectgebied is een licht golvend reliëf waar te
nemen, met een hoogteverschil van slechts ca. 0,6 m (Fig. 1.13, Fig. 1.14).
De geologische ondergrond van het projectgebied bestaat volgens de tertiair geologische kaart (Fig.
1.15) echter uit sedimenten van het de formatie van Berchem (code Bc). Deze formatie dateert uit het
Mioceen (23,8-5,4 miljoen) en de sedimenten worden gekenmerkt door donkergoen tot zwart zand,
sterk glauconiethoudend, plaatselijk schelpen, en onderaan kleihoudend.
Volgens de Quartair geologische kaart (Fig. 1.16) overlapt het projectgebied de karteereenheid met
code 1. Code 1 staat voor eolische afzettingen (silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk
Vroeg-Holoceen (ELPw) en eventueel hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). Het overgrote deel
van de quartaire sedimenten op de Boomse Cuesta kunnen geïnterpreteerd worden als diachrone
hellingssedimenten. Het meestal zandige tot lemig-kleiige sedimenten ontstaan door herwerking
(solifluctie, helingsprocessen) van in situ sedimenten. De lithologie van deze hellingsedimenten is
nauw verwant met deze van het onderliggend tertiair substraat, in dit geval het dun pakket Zanden
van Edegem (Formatie van Berchem, Onder-Mioceen) rustend op de Boomse Klei. Op de lagere delen
van de noordflank en verder richting het noorden komen eind-Weichseliaan dekzanden voor, rustend
op een dik pakket zanden van onder-miocene ouderdom (Formatie van Berchem)9.
Zoals weergegeven op de bodemkaart (Fig. 1.17) bevindt het projectgebied zich in een zeer ruime
bodemkundige eenheid met een OB-grond. Deze is een ongekende bebouwde grond. M.a.w.,
booronderzoek kon niet uitgevoerd worden wegens de aanwezigheid van bebouwing waardoor de
bodemopbouw niet concreet is vastgesteld. Mogelijks is het bodemprofiel in deze zone door ingrijpen
van de mens gewijzigd of vernietigd werd.
Nabijgelegen gronden zijn gekarteerd als Ldc, Lhc of Pccz-bodems10:
- Ldc: matig gleyige zandleemgrond met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Lhc: sterk gleyige zandleemgrond met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Pccz: matig droge licht-zandleemgrond met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.

8

Adams et al. 2002, 7.
Adams et al. 2002, 7-8.
10
Baeyens 1976.
9
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Fig. 1.11: Situering van het projectgebied op de kaart met de traditionele landschappen (Bron: DOV
Vlaanderen).

Fig. 1.12: Uittreksel uit het DHM (DHM II) met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt
Vlaanderen).
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Fig. 1.13: Detail uit het DHMII met aanduiding van het projectgebied (Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.14: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied.
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Fig. 1.15: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: DOV Vlaanderen).

Fig. 1.16: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en vergunningsgebied
(Bron: DOV Vlaanderen).
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Fig. 1.17: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (Bron: DOV Vlaanderen).
1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
In deze paragraaf is een tekstuele historische beschrijving van het projectgebied opgenomen,
aangevuld met illustraties van de relevante historische kaarten en plannen.
Schriftelijke bronnen11
Tot een eeuw geleden kende Wilrijk een bestaan geografisch onafhankelijk van de stad Antwerpen.
Het is pas met de uitbreiding van bebouwing en ontwikkeling van de nijverheid in de 20ste eeuw dat de
gemeente opgenomen werd in de Antwerpse agglomeratie.
Over de vroegste bewoning van Wilrijk is weinig met zekerheid geweten. De oudste sporen dateren
uit de vroeger ijzertijd. Aan de Pater De Dekenstraat, ter hoogte van het projectgebied, werden in de
tweede helft van de 20ste eeuw vondsten van een urnengrafveld aangetroffen. Een mogelijke
aanwijzing van een Gallo-Romeinse nederzetting is de naam ‘Wilrijk’. Deze zou afgeleid zijn van het
Latijnse Villariacum, wat zoveel betekent als “afhankelijkheid van een villa”, wat mogelijk verwijst naar
Rumst of Kontich. Anderzijds, de toponiemen Middelheim en Schoonsel kunnen verwijzen naar de
Germaans-middeleeuwse periode. En de driehoekige vorm van de Bist (i.e. het centrale dorpsplein),
de vrij grote afstand tussen het plein en de kerk, en de toponymische overblijfselen van veldcomplexen
(bv. Kerkeveld, Oosterveld, Boeksveld) zijn mogelijk restanten van een Frankische nederzetting.

11

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13669
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Wilrijk wordt voor het eerst vermeld als Uuilrika in een akte uit 1003 waarin bezittingen van de Gentse
Sint-Baafsabdij opgesomd worden. De belangrijkste grondeigenaar in de middeleeuwen was evenwel
de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Behalve in de periode van de personele unie tussen Antwerpen en
Vlaanderen (1356-1406) waren de hertogen van Brabant van de 12de eeuw tot 16de eeuw heren van
Wilrijk. In 1509 werd de heerlijkheid overgedragen aan de stad Antwerpen. Voor een korte periode
(1613-1620) kwam de heerlijkheid onder drossaard-generaal Jan van Nevele, en tussen 1745-1794
kwam de heerlijkheid in het bezit van de familie Van Schorel, de laatste heren van Wilrijk. Wilrijk kende
heel wat vernieling en verwoesting tijdens de 16de en 17de-eeuwse oorlogen.
Wilrijk behield zeer lang een landelijk karakter met vrij veel bossen en weiland. De bevolking leefde
aanvankelijk van landbouw en bosontginning. De aanleg van de Boomsesteenweg, de verbindingsweg
tussen Antwerpen en Brussel, in 1763 had een grote impact op het uitzicht en beleving van Wilrijk.
Ook de aanleg van de Forten VI en VII (1859-1864) en de schansen 11 tot 16 zorgden voor een
drastische wijziging in het voorkomen van de gemeente, die bovendien sterk verkleind werd in 1912
door gebiedsafstand aan Antwerpen als stedelijk parkgebied. Vanaf 1880 werd het landelijke Wilrijk
stilaan een voorstad van Antwerpen met deels residentieel karakter en een reeks afzonderlijke
woonkernen. De hoge woningnood ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor het ontstaan
van talrijke bouwinitiatieven, vooral op vlak van sociale woningbouw met het patroon van tuinwijken.
Tijdens het interbellum en na de tweede wereldoorlog werd de randgemeente door de uitbreiding van
de bebouwing en de ontwikkeling van de nijverheid volledig opgenomen in de Antwerpse
agglomeratie. In 1942-1944 werd het Groot-Antwerpen opgericht, waarmee de gemeente Wilrijk in
1983 gefuseerd werd.
Wilrijk kent dus een tamelijk recente ontwikkeling. Vandaag zijn de belangrijkste woonkernen Wilrijkcentrum en de wijken Valaar, Neerland en Oosterveld-Elsdonk.Het projectgebied situeert zich in
Wilrijk-centrum dat gekenmerkt wordt door een zeer heterogene lintbebouwing, zowel qua
bouwperiode als uitzicht. Het middelpunt is de eeuwenoude driehoekige Bist, ca. 80 m ten
noordoosten van het terrein.
Cartografische bronnen
Op de Ferrariskaart (1771-1778; Fig. 1.18, Fig. 1.19) situeert het projectgebied zich aan de
zuidwestelijke rand van het dorp Wilryck. Het dorp bestaat uit een cluster van woningen met
moestuinen georganiseerd langs wegen en een centrale driehoekige plaats met bomen, waterpartij en
wip (i.e. stok voor het gaai- of vogelschieten). Dit centrale plein staat heden gekend als de Bist. Wilryck
was in de 18de eeuw gelegen in een overwegend landelijke omgeving bestaande uit akkerlanden die
van elkaar worden gescheiden door heggen, enkele bossen en een wegennetwerk dat geflankeerd
wordt door bomen of hagen en enkele woningen. Op slechts 300 m ten westen van het
onderzoeksterrein loopt de Chaeussée de Boom á Anvers, de huidige Boomsesteenweg. De
Ferrariskaart toont eveneens in de wijde omgeving enkele hoven, tuinen en parken met waterpartijen
en/of omwallingen.
Een variabele bij het georefereren heeft mogelijk een kleine verschuiving teweeggebracht maar zeer
waarschijnlijk bestond het zuidelijke deel van het projectgebied uit akkerland. Langs de noordelijke
rand lijkt een woning te hebben gestaan met een moestuin. Het zou echter kunnen dat deze net buiten
de grenzen van het projectgebied gelegen was langs de huidige Kleine Steenweg die leidt naar de Bist,
op ca. 80 m ten noordoosten. De huidige Boekstraat bestond reeds. De Pater De Dekenstraat en
Vuurmolenstraat werden pas later aangelegd.
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De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840; Fig. 1.20, Fig. 1.21), de Vandermaelenkaart (1846-1854; Fig. 1.22,
Fig. 1.23) en de Popp-kaart (1842-1879; Fig. 1.24) situeren het projectgebied ter hoogte van het
gehucht De Bist, gelegen ten westen van het drop Wilryck. Dit gehucht is georganiseerd rond het
centrale driehoekige plein. Het onderzoeksterrein situeert zich ten zuidwesten van deze “publieke
plaats”, ten noorden langs de toenmalige Moerlag Straat. De toename van bebouwing in de omgeving
blijft eerder beperkt, en ook binnen de grenzen van het projectgebied. Enkel het noordelijke uiteinde
lijkt bebouwd te zijn geweest. Ter hoogte van de huidige Vuurmolenstraat loopt er reeds een pad. De
grootste verandering in de weide omgeving is de bouw van forten VII en VI omstreeks het midden van
de 19de eeuw. Deze situeren zich op ca. 670 m ten zuidwesten en ca. 650 m ten zuidoosten van het
projectgebied.
De luchtopnames uit 1971 (Fig. 1.25), tonen een grootschalige toename van bebouwing in de nabije
en wijde omgeving van het projectgebied in de 20ste eeuw. Door nieuwe bebouwing wordt Wilrijk, en
de andere omliggende dorpen, weliswaar opgenomen in de stad Antwerpen. Tot in de jaren ’70 lijkt
deze doorloop van bebouwing nog een einde te kennen op ca. 600 m ten zuiden van het projectgebied,
maar de daaropvolgende luchtopnames uit 1979-1990 (Fig. 1.28) tonen aan de bebouwing nog verder
toeneemt in zuidelijke richting aan het einde van de 20ste eeuw. Het overwegend landelijke karakter
van de omgeving van het projectgebied is dus volledig verloren gegaan. Wilrijk situeert zich sinds het
midden van de 20ste eeuw in een eerder stedelijke omgeving en bestaat uit een collectie van straten
met gesloten bebouwing. De Boomsesteenweg is nu een vierbaansweg.
Ook het projectgebied zelf is sinds het midden van de 20ste eeuw volledig bebouwd of verhard (Fig.
1.26, Fig. 1.28, Fig. 1.29, Fig. 1.30). Deze toestand blijft tot op heden vrijwel onveranderd.

Fig. 1.18: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Detail uit de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.20: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.21: Detail uit de Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.22: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied.
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Fig. 1.23: Detail uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.24: Detail uit de Popp-kaart (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.25: Luchtfoto (opname 1971) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.26: Detail uit luchtfoto (opname 1971) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.27: Luchtfoto (opname 1979-1990) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.28: Detail uit luchtfoto (opname 1979-1990) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.29: Luchtfoto (opname 2000-2003) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.30: Luchtfoto (opname 2012) met aanduiding van het projectgebied.
1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
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Archeologische prospecties naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de omgeving van het
projectgebied zijn beperkt. De eerder gelimiteerde aanwezigheid van archeologische vindplaatsen is
dus mogelijks het gevolg van het ontbreken van een systematische archeologische inventarisatie van
de regio. Toch zijn er in de directe nabijheid (< 1 km) en zelfs binnen de grenzen van het projectgebied
een aantal archeologische vindplaatsen geregistreerd (Fig. 1.31).

Fig. 1.31: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied (Bron: Onroerend Erfgoed).
In 1973 werden bij graafwerken door de toenmalige eigenaar van het onderzoeksterrein op een
zevental plaatsen scherven van urnen en crematieresten aangetroffen (CAI 105002)12. Vervolgens
werden tussen 1981 en 1983 tijdens een prospectieopgraving door AVRA acht graven en één afvalkuil
blootgelegd (Fig. 1.32)13. Minstens twee van deze graven (graf 1 en 2) waren urnengraven, met één
bijpotje. De urnen werden gevonden op 0,8-1 m diepte. De overige graven (graf 3 tot 8) bestaan uit
scherven afkomstig van meerdere stukken aardewerk en verbrand bot en zijn mogelijks vlakgraven.
Op een laatste locatie (nr. 9) werden scherven van een onbepaald maar groot aantal potten gevonden.
Deze vindplaats is mogelijks een afvalkuil14. Op basis van het aardewerk kunnen deze archeologische
resten gedateerd worden in de vroege ijzertijd.
Op deze vindplaats is er ook een enkele pijlpunt met steel en weerhakjes gevonden. Dit steentijd
artefact kan in het neolithicum gesitueerd worden.

12

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105002; Lauwers 1983, 21.
Warmenbol & Oost 1984.
14
Warmenbol & Oost 1984, Warmenbol 1987, 74.
13
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Fig. 1.32: Uittreksel van het kadasterplan met situering van de (urne)graven blootgelegd tussen 19811983 (©CADGIS; Warmenbol & Oost 1984, p. 71, Afb. 1).
Ook enkele van de andere archeologische vindplaatsen in de omgeving van het projectgebied (Fig.
1.31) getuigen van antropogene aanwezigheid tijdens de steentijd en metaaltijden, en Romeinse
periode:
- CAI 10103215 - Een tweede archeologische vindplaats met vondsten uit de metaaltijden
situeert zich op slechts 60 m ten noordwesten van het projectgebied, langs de
Vuurmolenstraat. Dit omvat eveneens een grafveld dat mogelijk uitstrekt tot aan het
urnenveld langs de Pater De Dekenstraat, besproken in de voorafgaande alinea. Er werden bij
opgravingen 2 graven met verbrand bot, waarvan in 1 eveneens ceramiek, en een grotendeels
vernielde urn met crematieresten blootgelegd. De vondsten dateren eveneens uit de vroege
ijzertijd. Op dezelfde locatie werden ook kuilen aangetroffen die mogelijks uit de nieuwe tijd
dateren.
- CAI 36602116 - Op ca. 770 m ten zuidwesten, langs Fort XII, werden nog enkele scherven
aangetroffen die mogelijks eveneens uit de ijzertijd dateren.
- CAI 36601917 - Op ca. 940 m ten zuidoosten van het projectgebied werden tijdens de
bouwwerken voor Fort VI twee boomstamwaterputten aangetroffen. In 1 van deze
waterputten bevonden zich scherven die mogelijks uit de Romeinse periode dateren.
- CAI 10503918 - Bij de controle van de verkavelingswerken tussen de Legerstraat en de
Koornbloemstraat, ca. 870 m ten westen, werd het spoor van een paalkuil en een

15

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/101032; Veeckman et al. 1993.
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366021
17
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366019
18
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/105039
16
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handgevormde scherf gevonden. Er kon geen exacte datering gegeven worden aan beide
archeologische vondsten.
De overige vindplaatsen getuigen van activiteit tijdens de middeleeuwen en nieuwe tijd. Deze zijn nog
steeds aanwezige bouwwerken of werden geïdentificeerd op basis van kaartstudie:
- CAI 22011219 - Op ca. 210 m ten noordwesten werd langs de Kleine Steenweg een gracht
gevonden bij vooronderzoek. Deze dateert mogelijks uit de 17de eeuw.
- CAI 15270720 - Op ca. 67 m ten noordoosten werden bij opgravingen op De Bist waterputten
en een brede greppel uit de late middeleeuwen aangetroffen. Ook zat er een spoor van de
16de-eeuwse poel, zoals veergegeven op de historische kaarten, die in de 19de eeuw werd
opgeschoond, en de funderingen van de Heilige Kruis- en Bloedkapel.
- CAI 36614121 - De huidige aangrenzende straten van dit driehoekige plein (i.e. de Bist, de
Heistraat en Sint-Bavostraat) volgen het verloop van de straten die reeds in de 18de eeuw het
dorpscentrum van Wilryck vormden, zoals weergegeven op de Ferraris-kaart.
- CAI 10478122 - Op ca. 180 cm ten oosten van het projectgebied, ten zuiden van de Bist, bevindt
er zich een alleenstaande hoeve uit de late middeleeuwen, die later nog dienst heeft gedaan
als hof van plaisantie.
- CAI 10478223, CAI 10478324 & CAI 10478425 - Langs de Sint-Bavostraat zijn er een aantal
bouwwerken gelegen die uit de middeleeuwen en nieuwe tijd dateren en deel uitmaakten van
het 18de -eeuwse dorpscentrum zoals weergegeven op de Ferrariskaart. Deze zijn een pastorij
uit de 17de eeuw (CAI 104782), een stenen kerkje uit de volle middeleeuwen (11de-12de eeuw)
dat mogelijks gebouwd werd ter vervanging van een houten voorganger (CAI 104783), en een
kasteel uit de 16de eeuw (CAI 104784).
- CAI 10478026 - Op ca. 963 m ten westen van het projectgebied bevindt zich het Schoonselhof.
Dit is een park dat zijn oorsprong kent als alleenstaande hoeve. De eerste vermelding van deze
hoeve dateert uit het begin van de 14de eeuw.
- CAI 36609927 & 36610028 - Net ten oosten van dit Schoonselhof worden er op de historische
kaarten een kerk en pastorij weergegeven. Deze zijn echter heden verdwenen.
- CAI 36608629, 36608730 & 16374331 - Op ca. 760 en 780 m ten zuidwesten en zuidoosten
bevinden zich de 19de -eeuwse Forten VII (CAI 366086) en VI (CAI 366087) die deel uitmaken
van de Brialmontgordel. Deze fortengordel werd gerealiseerd tussen 1859 en 1864. Te midden
van Fort VI bevinden zich twee bakstenen muren (CAI 163743) die afkomstig zijn van een ouder
gebouw dat in de eerste helft van de 18de eeuw afgebroken werd.
Naar aanleiding van geplande bodemingrepen op enkele terreinen in de nabije omgeving (< 1 km) van
het projectgebied werden er ook enkele archeologische vooronderzoeken uitgevoerd op basis van
19

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/220112
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/152707
21
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366141
22
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104781
23
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104782
24
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104783
25
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104784
26
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104780
27
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366099
28
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366100
29
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366086
30
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/366087
31
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/163743
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bureaustudie (Fig. 1.33). Vele van deze werkzaamheden omvatten riolerings- en wegeniswerken (i.e.
ID’s 4982, 4825, 5107 & 1874) en zijn ingepland in reeds verstoorde zones waardoor geen
archeologische waarden verwacht worden die kunnen bijdragen tot kennisvermeerdering. Een ander
onderzoeksgebied (ID 47) situeert zich in een topografisch laag gelegen zone met hoge watertafel. Ten
gevolge worden ook op dit terrein geen archeologische waarden verwacht. Voor een twee
onderzoeksterreinen (ID’s 8378 & 10383) bestaat er wel een potentieel voor archeologische waarden
van de steentijd tot nieuwe tijd. Er werd dus verder archeologisch vooronderzoek aanbevolen in de
vorm van landschappelijke boringen, eventueel vervolgd door een bijkomend booronderzoek in
functie van steentijd artefactensites, en proefsleuven. De resultaten hiervan zijn echter nog niet
gekend. Voor nog een andere projectzone (ID 9262) kon men op basis van de bureaustudie en
landschappelijke boringen de aan- of afwezigheid van archeologische waarden niet uitsluiten, met als
gevolg dat een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven ook hier geadviseerd werd.
De onderstaande tabel vat de archeologienota’s kort samen:
Id. nummer

Uitvoerder + jaar

Verwachting

498232

VUhbs, 2017

geen

837833

All-Archeo, 2018

prehistorie nieuwe tijd

926234

RAAP, 2018

prehistorie nieuwe tijd

482535

VUhbs, 2017

geen

1038336

Verrijckt, 2019

prehistorie –
nieuwe tijd

187437

VEC, 2017

geen

510738

Archebo, 2017

geen
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van Haasteren 2017.
Reyns & Ferket 2018.
34
Vermeulen & Philipsen 2018.
35
Beukelaar – van Gulik 2017.
36
Verrijckt & Van Bavel 2019.
37
Vermeersch & Hazen 2017.
38
Claesen et al. 2017.
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Advies
Geen vervolgonderzoek aangezien geplande
werkzaamheden plaatsvinden binnen bestaande
verstoringen.
Vervolgonderzoek in de vorm van landschappelijke
boringen, eventueel gevolgd door een bijkomend
booronderzoek in functie van steentijd
artefactensites, en proefsleuven.
Bureau- en landschappelijk booronderzoek hebben
de aan- of afwezigheid van archeologische sites niet
kunnen uitsluiten. Vervolgonderzoek in de vorm
van proefsleuven dient uitgevoerd te worden in
uitgesteld traject.
Geen vervolgonderzoek aangezien geplande
werkzaamheden plaatsvinden binnen bestaande
verstoringen .
Vervolgonderzoek
in
de
vorm
van
landschapppelijke boringen, eventueel gevolgd
door een proefsleuven onderzoek.
Geen vervolgonderzoek aangezien geplande
werkzaamheden plaatsvinden binnen bestaande
verstoringen
Geen vervolgonderzoek aangezien geplande
werkzaamheden plaatsvinden binnen bestaande
verstoringen .
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4739

All-Archeo 2016

Geen
vervolgonderzoek
aangezien
het
onderzoeksgebied topografisch laag gelegen is en
een hoge grondwaterstand kent waardoor er
hoogstwaarschijnlijk geen archeologische site
aanwezig is binnen het onderzoeksgebied.

geen

Fig. 1.33: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied en bekrachtigde
(archeologie)nota’s en zones met negatief onderzoek (Bron: Onroerend Erfgoed).
1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied
Steentijd (jager-verzamelaars)
(Paleo)landschappelijk gezien situeert het terrein zich:
1) niet ter hoogte van een gradiëntzone waar de aanwezigheid van artefactenvindplaatsen uit de
steentijd (jager-verzamelaars) kan worden verwacht. De situering van het terrein buiten een
gradiëntzone kan grotendeels worden afgeleid uit de specifieke topografische situering in
associatie met de aard van de aanwezige aardkundige waarden (zie bodemkaart (Fig. 1.17) en
quartair geologische kaart (Fig. 1.16)). Meer bepaald de (zeer) grote afstand tot beekvalleien
en bronzones was destijds een ongunstige factor voor bewoning en (jacht)activiteiten.
Een gunstige paleolandschappelijke gesteldheid (gradiëntzones) was wel aanwezig nabij de
voet van de heuvelrug (uitloper Boomse Cuesta), langs de flanken van de beekvalleien van de
Hollebeek (ten westen) en de Kleine Struisbeek (ten oosten). In deze zones is overigens sprake
39

Reyns & Claessens 2016.
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van holocene sedimenten in de bovengrond (alluvium en colluvium) die mogelijk archeologisch
relevante en eventueel vondsthoudende niveaus (bvb. horizonten van een paleobodem)
afdekken.
2) niet op gronden met afdekkende alluviale, colluviale en/of stuifzandafzettingen en/of al dan
niet in combinatie met een dikke antropogene bovengrond (bvb. plaggendek).
3) niet op gronden onder een oud bosrelict waar geen historische landbouw/erosie heeft
plaatsgevonden.
Er wordt bijgevolg een lage archeologische verwachting vooropgesteld voor de aanwezigheid van
(ruimtelijk goed bewaarde) artefactenvindplaatsen uit de steentijd (jager-verzamelaars).
(Pre)historische vindplaatsen met bodemsporen
Voorafgaand aan de bebouwing heeft het terrein voornamelijk gefungeerd als landbouwgrond.
Normale ploegactiviteiten hebben enkel impact op een toplaag van 30 à 40 cm, waardoor het
archeologisch niveau met bodemsporen op dit terrein eventueel deels bewaard zou zijn gebleven. Mits
de veronderstelling dat de ondergrond niet structureel verstoord werd, bezit het terrein mogelijk
potentieel voor wat betreft (pre)historische sites met bodemsporen. Er zijn binnen de grenzen van het
projectgebied reeds archeologische vondsten gedaan die getuigen van de aanwezigheid van een
ijzertijd urnengrafveld. Acht graven en een afvalkuil werden blootgelegd in 1981-1983 bij een
prospectieopgraving. Deze situeren zich in de oostelijke zone van het terrein, en het is niet geweten of
het gehele onderzoeksgebied al dan niet onderzocht werd. Met de aanwezigheid van een tweede
concentratie ijzertijd (urnen)graven op ca. 60 m ten noordwesten is het niet onwaarschijnlijk dat deze
deel uitmaken van eenzelfde grafveld dat in het westen en noorden van het projectgebied doorloopt.
De opgegraven urnen bevonden zich op een diepte van 0,8-1 m. Er zijn echter geen plannen of andere
bronnen gekend die de exacte diepte van verstoring ten gevolge van de aanwezige bebouwing en
verharding kunnen indiceren. Mits de veronderstelling dat deze verstoringsdiepte beperkt is gebleven
in omvang kunnen eventuele andere (urnen)graven op het overige terrein mogelijks bewaard zijn
gebleven.
Er zijn verder ook in de omgeving van het projectgebied sporen gevonden van menselijke aanwezigheid
vanaf de late prehistorie (metaaltijden) tot de nieuwe tijd. Dit leidt tot de conclusie dat er mogelijk nog
archeologische waarden uit alle periodes vanaf het (laat) neolithicum tot en met WOII bewaard kunnen
zijn gebleven, met een bijzonder hoge verwachting voor resten uit de metaaltijden. Het potentieel op
zowel kennis- als datawinst bij verder archeologisch onderzoek is zeer hoog door het gebrek aan
systematisch onderzoek in de omgeving.
1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het terrein?
Het projectgebied bevindt zich in het centrum van Wilrijk, het meest zuidelijke district van Antwerpen.
In de nabijheid zijn er enkele archeologische waarden gekend vanaf de prehistorie tot de nieuwe tijd.
Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat het
projectgebied beschikt over een mogelijk archeologisch potentieel voor de aanwezigheid van
(pre)historische vindplaatsen in de vorm van grondsporensites, met een grote verwachting voor
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metaaltijden, dit mits de afwezigheid van een structurele bodemverstoring. Er zijn immers in de
oostelijke zone van het projectgebied reeds archeologische vondsten gedaan die getuigen van een
ijzertijd urnengrafveld dat mogelijk verder doorloopt in noordelijke en westelijke richting.
Desondanks het feit dat het terrein gekarteerd staat als een mogelijks antropogeen verstoorde zone
hebben de bestaande bebouwing en verharding eventueel in bepaalde zones enkel een oppervlakkige
verstoring van de ondergrond teweeggebracht, waarbij het archeologisch vlak in deze zones van het
terrein bewaard zou zijn gebleven. De meest noordelijke zone van het terrein is bebouwd sinds de 18de
eeuw. Door het gebrek aan bouwplannen en de variabele bebouwing van het terrein is de diepte en
ruimtelijke spreiding van de bodemverstoring binnen de grenzen van het projectgebied echter moeilijk
in te schatten.
Wat is de impact van de geplande werken?
Deze archeologienota kadert binnen een geplande omgevingsvergunningsaanvraag
(stedenbouwkundige handelingen) voor de bouw van 21 woningen en 9 appartementen met
ondergrondse parkeergarage en bijbehorende nutsvoorzieningen langs de Boek- en Pater De
Dekenstraat te Wilrijk. Deze werken zullen plaatsvinden op een gebied van ca. 6.124 m2. Het
wooncomplex bestaat uit 4 blokken met een tussenliggende groenzone.
Onder de boemerangvormige woningblok B in het noorden en westen van het projectgebied is
eveneens een ondergrondse parkeergarage van ca. 2.562 m2 gepland. Deze zone van ca. 2.562 m2 zal
ten gevolge onderkelderd worden tot op een diepte van minimaal ca. 3,2 m. Ten gevolge van deze
werken wordt in deze zone ter hoogte van blok B een aanzienlijke verstoring van de ondergrond
verwacht.
De overige blokken A, C en D worden niet onderkelderd. De verstoring zal zich in deze zones beperken
tot een vorstvrije funderingsdiepte van ca. 80 cm. De liftkokers in appartementsblokken A en D zullen
tot een diepte van max. 1,4 m onder het maaiveld reiken.
In de centrale groenzone zijn eveneens twee wadi’s ingepland die zullen rijken tot een diepte van ca.
0,5 m onder het maaiveld.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden voor het volledige terrein. De aanwezigheid van archeologische waarden zijn
waarschijnlijk omwille van de reeds aangetroffen vondsten en mogelijk mits van de aanwezigheid van
een onverstoorde ondergrond.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Op basis van het bureauonderzoek is het niet mogelijk om de aan- of afwezigheid van bijkomende
archeologische sites te bevestigen.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Er is een gebrek aan systematisch historisch en archeologisch onderzoek in de omgeving. Elke vorm
van datawinst kan grote kenniswinst als gevolg hebben. De aanwezigheid van archeologische waarden
die aansluiten bij deze reeds aangetroffen binnen de grenzen van het projectgebied is te verwachten.
Uit de bureaustudie komt dus een potentieel voor de aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen
in de vorm van grondsporensites naar voren, met een hoge verwachting voor metaaltijden.
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Moeten er bijkomende maatregelen worden genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
Volgens de geplande werken kan een behoud in situ binnen dit ontwikkelingsproject niet
bewerkstelligd worden.
De geplande werken zullen zorgen voor een structurele verstoring van de ondergrond en de eventueel
daarmee geassocieerde archeologische waarden over de gehele oppervlakte van het grondgebied. Op
basis van het bureauonderzoek konden geen grootschalige verstoringen van de ondergrond concreet
worden vastgesteld. Verder onderzoek is dus zeker aangewezen (Fig. 1.34).
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Fig. 1.34: Beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek (Code van
Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie 3.0, Fig. 3).
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