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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2020-1040

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020B118

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Grobbendonk

Deelgemeente

Bouwel

Straat

Lierse steenweg, Herentalse steenweg,
Nieuwendijk,
Lambertsheide
en
Bouwelse steenweg

Gemeente

Grobbendonk

Afdeling

1/2/2/1/1

Sectie

C/A/B/D/E

Percelen

NVT

Noordoost

X: 177.005
Y: 207.256

Noordwest

X: 176.156
Y: 207.124

Zuidoost

X: 176.897
Y: 207.068

Zuidwest

X: 173.832
Y: 206.174

Oppervlakte plangebied

80.826 m²

Oppervlakte bodemingreep

80.826 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
aanleg van fietspaden en nieuwe riolering. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek
is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kon enkel het bureauonderzoek uitgevoerd
worden. Op basis van dit vooronderzoek zonder ingreep in de bodem was het mogelijk om met grote
waarschijnlijkheid vast te stellen dat de kans op het aantreffen van archeologische waarden erg klein
is. Indien toch aanwezig zou de kenniswinst daarenboven ook laag zijn.
Het plangebied is gelegen te Bouwel in Grobbendonk en bestaat uit een ca. 3,5 km lang tracé van
de N13 (Lierse steenweg en Herentalse steenweg) in Grobbendonk met een zuidelijk deel van de
Bouwelse steenweg, een noordelijk deel van de Nieuwendijk en de volledige straat Lambertusheide.
Het plangebied ligt geomorfologisch gezien in de depressie van de Schijns-Nete. De Kleine Nete
stroomt op 1 km ten noorden van het westelijke deel van het plangebied in westelijke richting. De
Bouwelgoorbeek stroomt daarentegen ten zuiden van het plangebied op een afstand van 400 m ten
opzichte van de Nieuwendijk. Het plangebied zelf situeert zich tussen 10 en 12m +TAW. Net ten
zuiden van het plangebied wordt dit reliëf doorbroken door een uitloper van de rug van Lichtaart die
bekend staat als de Konijnenbergen (16m +TAW). Het landschap is met name gevormd tijdens het
weichseliaan waarbij eolische zandige sedimenten werden afgezet en waarin ter hoogte van het
plangebied een (matig) droge zandbodem is ontwikkeld. De ruime regio werd reeds aangedaan
sinds de steentijd. Bouwel en Grobbendonk komen de historische bronnen binnen vanaf de late
middeleeuwen. Het plangebied zelf lag in de 18de eeuw in heidegebied en de steenweg is bekend
van op kaarten uit de 19de eeuw. Op basis van de archeologische context zouden er resten en sporen
vanaf de steentijd kunnen voorkomen, echter het gebruik van het plangebied als weg en de
aanwezige verharding en leidingen zullen de bodem en de eventueel aanwezige resten
hoogstwaarschijnlijk reeds verstoord hebben. Er wordt verwacht dat de werken ook grotendeels
binnen de reeds verstoorde bodem zullen plaatsvinden en dat vondsten en sporen daardoor niet
meer zullen aangetroffen worden of onvoldoende kenniswinst zullen opleveren gezien de
wegenwerken niet in een ruimere context kunnen onderzocht worden.
Om deze redenen wordt ook geen vervolgonderzoek geadviseerd. Er dient geen programma van
maatregelen opgesteld te worden.
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1
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AGIV 2020a
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart, algemeen beeld (GRB)2
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AGIV 2020b
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2.1 Voorwaarden
De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht volgens artikel 5.1.4 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Moesten er tijdens de werken alsnog resten of sporen
worden aangetroffen dan dienen deze bijgevolg gemeld te worden bij het agentschap Onroerend
Erfgoed.3

3

https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-toevalsvondst-melden
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