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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2018-152

Projectcode Onroerend Erfgoed

2019F73; 2020A295; 2020C216

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Ravels

Deelgemeente

Weelde

Straat

Nijverheidsstraat

Gemeente

Ravels

Afdeling

2

Sectie

D

Percelen

761R8 en 761X8

Noordoost

X: 190856.620943936
Y: 232774.777083384

Noordwest

X: 190706.774725166
Y: 232810.814143058

Zuidoost

X: 190857.615874098
Y: 232689.604519596

Zuidwest

X: 190687.135949034
Y: 232730.895826305

Oppervlakte plangebied

Ca. 13500 m²

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 13500 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het
programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota VERRIJCKT 2018 met ID
11102 en projectcode 2018K218. Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de
geplande bouw van KMO-units ter hoogte van de Nijverheidsstraat 12 te Weelde, Ravels. Dit
vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem maakt onderdeel uit van het archeologisch
vooronderzoek in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12
juli 2013) en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.

2.2 Resultaten vooronderzoeken
Op basis van het bureauonderzoek werd er een hoge archeologische verwachting op sites uit de
steentijd en een matig tot lage verwachting voor sites van het neolithicum, metaaltijden, Romeinse
periode en middeleeuwen toegeschreven aan het plangebied. Tijdens het landschappelijke
booronderzoek werden eventuele archeologische niveaus aangetroffen op een diepte van 35 á 90
cm beneden het maaiveld, maar voornamelijk vanaf 90 cm-mv. Er werden geen indicatoren
aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site. Aangezien de geplande
werkzaamheden de eventuele archeologische niveaus zullen verstoren, is verder onderzoek
noodzakelijk. Rondom de boringen waar een duidelijke afgedekte podzolbodem is aangetroffen,
werd een verkennend booronderzoek aanbevolen. Dit leidde niet tot indicaties van steentijdsites. Er
werden noch steentijdvondsten noch vondsten uit andere archeologische periodes opgeboord.
Echter, kan met dit booronderzoek niet bevestigd worden of er zich al dan niet een archeologische
site bevindt binnen het plangebied uit periodes jonger dan de steentijd. Een gefaseerd
proefsleuvenonderzoek voor het gehele terrein, uitgevoerd na het verkennend archeologisch
booronderzoek zal uitsluitsel geven over de al dan niet aanwezigheid van een archeologische site
uit jongere periodes dan de steentijd.
Het proefsleuvenonderzoek van fase 1 leverde echter geen nederzettingssporen of sporen te
relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten op. Noch werden er vondsten gedaan die een
archeologische vindplaats binnen dit deel van het plangebied doen vermoeden.
Hierdoor is er geen kenniswinst te behalen en is er geen verder archeologisch onderzoek binnen
fase 1 noodzakelijk.
J. Verrijckt Archeologie & Advies adviseert dan ook om dit deel van het plangebied vrij te geven.
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Figuur 1: Syntheseplan.
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2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek aan de Nijverheidsstraat 12 te Weelde, Ravels leverde geen
archeologische relevante sporen op. Hierdoor is er geen kenniswinst te behalen en is er geen verder
archeologisch onderzoek noodzakelijk.
J. Verrijckt Archeologie & Advies adviseert dan ook om het plangebied 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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Lijst met figuren
Figuur 1: Syntheseplan. ................................................................................................................................... 3

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0402

