Rapport Nr. 0346

Nota
Proefsleuvenonderzoek

Merksplas, Kolonie
Programma van Maatregelen

J. Verrijckt Archeologie & Advies

info@jverrijckt.be

Inhoud
Administratieve gegevens ....................................................................................................................... 1
Gemotiveerd advies ................................................................................................................................ 2
2.1

Aanleiding vooronderzoek ............................................................................................................... 2

2.2

Resultaten proefsleuvenonderzoek .................................................................................................. 2

2.3

Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen......................................................................... 4

Lijst met figuren........................................................................................................................................ 5

1

Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-483

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020E174

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Merksplas

Straat

Steenweg op Wortel 1

Gemeente

Merksplas

Afdeling

1

Sectie

G

Percelen

238s2, 238f, 238t2, 238v2, 425f, 427r,
427g, 426m2, 427m, 423b (deels), 424d
(deels), 409m2, 416h, 419a, 409m2,
416g, 409r2 en 422f

Noordoost

X: 182236.88
Y: 227375.35

Noordwest

X: 182147.95
Y: 227358.60

Zuidoost

X: 182249.44
Y: 227313.33

Zuidwest

X: 182158.52
Y: 227296.58

Oppervlakte plangebied

145.079m²

Oppervlakte advieszone

5.026m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt

Projectcode J. Verrijckt

2019-483
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
Het archeologische vooronderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
renovatie- en restauratiewerken aan de strafinrichting te Merksplas. Meer informatie over de
aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek
Het archeologische vooronderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
renovatie- en restauratiewerken aan de strafinrichting te Merksplas. Uit het bureauonderzoek bleek
dat een bijkomend archeologisch vooronderzoek op de locatie van de historische wandelkoeren
aangewezen is. De archeologische potentie voor de perioden vanaf de nieuwe tijd werd als
middelhoog ingeschat. Er kunnen nog resten aangetroffen worden van de historische bebouwing.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een dikke antropogene bovengrond, met hieronder Chorizont aangetroffen. De dikte van de antropogene verstoringen bedroeg minstens 45 à 60cm-mv,
tot wel meer dan 150cm-mv. In de meeste gevallen ging het om een verstoring van 80cm tot 120cmmv. Er werden over het volledige onderzoeksgebied geen archeologische waarden aangetroffen.
De enige sporen die werden aangetroffen zijn 20ste-eeuwse verstoringen of muren uit verbouwingsof afbraakfasen. Er zijn archeologisch of historisch waardevolle relicten (delen van de halfronde
binnenkoeren) aan het licht gekomen. Hierdoor dient er geen verder archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden.
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Figuur 1: Syntheseplan
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2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek te Merksplas leverde geen archeologische of historische relevante
sporen op. De bodem werd gedurende de 20ste eeuw al zodanig verstoord dat er binnen de
contouren van de advieszone geen archeologische of historische waarden (meer) aanwezig zijn.
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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