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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt
Projectcodes Onroerend Erfgoed

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

2020-1292
Bureauonderzoek

2020I77 (ID 16188)

Landschappelijk bodemonderzoek

2021A382

Proefsleuvenonderzoek

2021B53

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Arendonk

Straat

De Daries 2

Gemeente

Arendonk

Afdeling

2

Sectie

D

Percelen

759n(deel), 760 (deel) 762l2; 762m2,
762r2 en 762b3

Noordoost

X: 199.666
Y: 223.661

Noordwest

X: 199.646
Y:223.676

Zuidoost

X: 199.647
Y:223.570

Zuidwest

X: 199.589
Y:223.623

Oppervlakte onderzoeksgebied

Ca. 5.180 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt

J. Verrijckt Archeologie & Advies

Rapport Nr. 0608

2

Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
“De opdrachtgever plant op het terrein de tuinzone en de bijhorende verharding her aan te leggen.
Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden onherroepelijk
vernietigd. De aard en omvang van de ingrepen worden hieronder beschreven.
De werken bestaan uit een fase afbraak en verwijderen van het huidige maaiveld (ca. 5.080 m²) te
weten:
Te slopen gebouw ‘vleugel F’ (uitbreiding van het paterskwartier uit 1910-1911 en meermaals
verbouwd in 1971-1974): ca. 75 m². Het gebouw heeft geen kelder en is gefundeerd in sleuven, op
een vermoedelijke diepte van minder dan 1m -mv (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.). Dit gebouw wordt verder in deze nota meer in detail besproken.
Te verwijderen ongewapend beton, betonstraatstenen en betontegels
Te verwijderen hekwerk
Te verwijderen en te rooien gras en bomen.
Vervolgens wordt de zone heraangelegd met verharding en een zone met moestuin (ca.4.562 m²)
en in het zuidoosten een parking (ca. 617 m²).
Bij de aanleg van een houten podium (9m²) in het noorden van de tuin zal 30 cm teelaarde verstoord
worden. De diepte van de funderingspalen is nog niet bekend.
Voor de aanleg van de moestuin, de verharding en de parking zijn niet altijd specifieke dieptes
bekend. Doorgaans hebben die ingrepen echter een impact tot 50 cm beneden het maaiveld. De
brandweg zal op een diepte van 30 cm worden aangelegd en de parking op 50 cm -mv.” 1
Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden onherroepelijk
vernietigd.

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 Kloostertuin van het Sint-Agnetendal te Arendonk een archeologisch
vlak vastgesteld op ca. 60 tot 70cm -mv. Bij het onderzoek werd echter vastgesteld dat het grootste
deel van het terrein recentere verstoringen heeft gekend uit de 19de en 20ste eeuw, die tegen de
kloostervleugels tot minstens 1m50 diep gingen.
Hoewel er 11 spoornummers werden uitgedeeld werd er slechts 1 greppel als archeologisch relevant
beschouwd. Spoor 7 was 5m breed en tot 50 cm diep bewaard. De greppel lag georiënteerd op
de Wamp en bevatte materiaal dat te dateren is in de 18de eeuw. Deze greppel is niet te zien op
historische kaarten en dateert mogelijk van voor de bouw van het klooster in 1726. Mogelijks is de
demping van deze greppel wel te in verband te brengen met de bouw. Het aangetroffen materiaal
lijkt ook in deze richting te wijzen.
1

VERRIJCKT en VERMEERSCH 2020: p.8.
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Er werden geen (resten van) begravingen vastgesteld die in relatie hadden kunnen staan tot het
klooster. Ook sporen die te relateren zijn aan de periodes vóór de bouw van het klooster werden niet
aangetroffen.
Het geringe aantal archeologische waarden noopt ertoe te beslissen dat het archeologisch potentieel
van het terrein ontoereikend is om te kunnen spreken van een archeologisch waardevolle site.

2.1 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon worden vastgesteld dat het terrein in de Kloostertuin van het
Sint-Agnetendal te Arendonk fel verstoord was door recente activiteiten die mogelijks in verband
staand met de bouw en verbouwing aan het kloostercomplex. Er werden slechts één archeologisch
relevante waarde aangetroffen waardoor het potentieel op kennisvermeerdering voor de kloostertuin
miniem te noemen is. De waardering van het terrein is 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
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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