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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2020-1225

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020I10
(proefsleuven)
2020H220 (landschappelijke boringen)

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Kasterlee

Deelgemeente

/

Straat

Retiesebaan

Gemeente

Kasterlee

Afdeling

1

Sectie

G

Percelen

526M, 531X en 547P

Noordwest

X: 191.881,90
Y: 214.796,22

Noordoost

X: 191.960,99
Y: 214.829,48

Zuidoost

X: 191.974,55
Y: 214.788,13

Zuidwest

X: 191.894,04
Y: 214.749,30

Oppervlakte plangebied

Ca. 4.500 m2

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 4.500 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 ACKE et al. 2019 met ID
12.609 en onroerenderfgoedcode 2019E56. Dit vooronderzoek met 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.
Het terrein zal allereerst bouwrijp gemaakt worden. Deze werken houden in dat de bestaande
bebouwing en verhardingen zullen af- en uitgebroken worden. Daarna worden drie bouwblokken
gebouwd, voorzien van een ondergrondse parkeergarage. De toegang tot de garage loopt via het
Binnenpad. Er wordt een verstoringsdiepte van circa 3 m voorzien. Ook langs de Retiesebaan wordt
een toegang voorzien.1 De bouwblokken worden voorzien als deels privéwoningen, deels
hansdelsruimtes.
Voor gedetailleerde informatie omtrent de geplande werken wordt verwezen naar de archeologienota.

2.2 Resultaten landschappelijk bodemonderzoek
Het landschappelijk booronderzoek aan de Retiesebaan 11 te Kasterlee leverde geen
archeologische relevante vondsten of sporen op. Uit het landschappelijk bodemonderzoek is wel
gebleken dat een relevant archeologisch niveau zich bevindt tussen 5 en 20 cm-mv.
Vervolgonderzoek zal dus noodzakelijk zijn.
De aardkundige situatie is dermate slecht bewaard dat de kans op het aantreffen van een in situ
steentijdsite klein is. Daarom wordt geadviseerd meteen over te gaan tot proefsleuvenonderzoek. Wel
dient tijdens dit onderzoek toch enige aandacht geschonken te worden op het aantreffen van
steentijdvondsten, waarvan er ook op de aangrenzende terrein werden teruggevonden.

2.3 Resultaten proefsleuvenonderzoek
Het proefsleuvenonderzoek aan de Retiesebaan 11 te Kasterlee leverde voornamelijk verstoringen
op. Verder werden een viertal spoornummers uitgedeeld aan twee greppels en twee kuilen. Eén van
de greppels leverde industrieel wit aardewerk op met een datering vanaf de 18e eeuw. Vermoedelijk
zijn de twee andere kuilen in dezelfde periode te situeren. De andere greppel is te dateren vanaf de
late middeleeuwen/nieuwe tijd op basis van het roodbakkend aardewerk.
Er werden geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten
aangetroffen. Noch werden er vondsten gedaan die de aanwezigheid van een site suggereren.
Hierdoor adviseert J. Verrijckt om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

1

Op het moment van schrijven wordt de toegangsweg aan de Retiesebaan niet meer aangelegd.
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Figuur 1: Allesporenkaart geprojecteerd op de GRB.
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2.4 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek aan de Retiesebaan 11 te Kasterlee leverde voornamelijk verstoringen
op. Verder werden een viertal spoornummers uitgedeeld aan twee greppels en twee kuilen. Eén van
de greppels leverde industrieel wit aardewerk op met een datering vanaf de 18e eeuw. Vermoedelijk
zijn de twee andere kuilen in dezelfde periode te situeren. De andere greppel is te dateren vanaf de
late middeleeuwen/nieuwe tijd op basis van het roodbakkend aardewerk.
Er werden geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten
aangetroffen. Noch werden er vondsten gedaan die de aanwezigheid van een site suggereren. Er is
bijgevolg geen kennispotentieel om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren.
Hierdoor adviseert J. Verrijckt om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
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
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