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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-192

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020H330 (landschappelijk)
2020I116 (verkennend)
2020I150 (proefsleuven)

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Brecht

Deelgemeente

Sint-Job-in-‘t-Goor

Straat

Zandgroefweg

Gemeente

Brecht

Afdeling

5

Sectie

A

Percelen

001G2

Noordoost

X: 163485.836671858
Y: 221436.580450999

Noordwest

X: 163426.709888578
Y: 221391.032757283

Zuidoost

X: 163468.218948921
Y: 221334.697551111

Zuidwest

X: 163525.016723693
Y: 221369.100916423

Oppervlakte plangebied

5938 m2

Oppervlakte bodemingreep

1000 m2

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
Het archeologische vooronderzoek kadert in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen waarbij de huidige bebouwing zal gesloopt worden om plaats te
maken voor nieuwbouw appartementen bestaande uit een gelijkvloers en twee verdiepen. De
geplande werken worden uitvoerig beschreven in de archeologienota BOECKSTEYNS en
LEENKNEGT 2019a (ID 10962 en 2019A237). Dergelijke werkzaamheden hebben als gevolg dat
eventuele archeologie in de bodem zal verstoord worden waardoor archeologisch onderzoek dient
plaats te vinden. Ten tijde van het uitvoeren van het vervolgonderzoek werd duidelijk dat de taluds
rondom het plangebied behouden zouden worden en dat hier geen archeologisch vervolgonderzoek
diende plaats te vinden. Enkel de oostelijke talud zou deels afgegraven worden en kon dus
onderzocht worden.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek
Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven werd voor het
gehele terrein ter hoogte van de Zandgroefweg te Sint-Job-in-‘t-Goor een archeologisch vlak
vastgesteld tussen 50 en 80cm -mv. Echter het terrein bleek grotendeels verstoord te zijn. Bij het
onderzoek werden er slechts 2 archeologisch relevante sporen aangetroffen die beide als greppel
konden geïnterpreteerd worden.
Geen van de sporen lijken nederzettingssporen te vertegenwoordigen en een relatie met
archeologische en historische waarden in de omgeving kon niet worden vastgesteld. Dit noopt ertoe
te beslissen dat de archeologisch waarden ontoereikend zijn om te kunnen spreken van een
archeologisch waardevolle site.

2.1 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Tegen de verwachtingen van het bureauonderzoek en het landschappelijk booronderzoek in, bleek
het terrein zeer fel verstoord te zijn. De landschappelijke boringen vielen grotendeels op de weinige
plaatsen zonder al te veel bodemverstoring waardoor de resultaten een vertekend beeld gaven.
Bijgevolg werden er tijdens het proefsleuvenonderzoek op het terrein slechts 2 sporen aangetroffen
die geïnterpreteerd kunnen worden als greppel. Deze sporen leken beide niet tot nederzettingssporen
te behoren, noch kon er een relatie met de aangetroffen archeologische of historische waarden in de
omgeving aangetoond worden, waardoor er alsnog sprake is van een kleine kans op
kennisvermeerdering. De waardering van het terrein is dan ook laag in te schatten en verder
archeologisch onderzoek is niet wenselijk. De kosten-baten analyse is dan ook niet toereikend voor
verder onderzoek.
Daarom adviseert J. Verrijckt bvba om af te zien van archeologisch vervolgonderzoek voor het gehele
terrein.
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
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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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Figuur 1: Syntheseplan
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