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1 Gemotiveerd advies
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Naar aanleiding van de werken die binnen het Begijnhof van Turnhout
zullen worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever op een aanpalend perceel een tijdelijke parking
inrichten. Dit gaat gepaard met graafwerken – waaronder de afgraving van het volledige terrein tot op
-20 cm onder het maaiveld - waardoor het bodemarchief mogelijk zal worden verstoord.
Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem die uitgevoerd moesten worden om
voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te komen over de aanwezigheid en waarde van
archeologisch erfgoed, konden uitgevoerd worden. Het uitvoeren van een bureauonderzoek in
combinatie met het zetten van enkele controleboringen, heeft bevestigd dat de beperkte uit te voeren
bodemingreep van 20 cm door de aanwezigheid van een humeus dek van 80-130 cm, geen bedreiging
vormt voor eventueel aanwezig erfgoed binnen het plangebied.
Het plangebied zelf behoort tot de vastgestelde archeologische zone van het begijnhof. Gezien de
gunstige landschappelijke ligging van het plangebied en de gekende archeologische sites uit de
omgeving wordt dan ook een hoge archeologische verwachting voor sites vanaf de metaaltijden tot de
late middeleeuwen/nieuwe tijd vooropgesteld. De kans dat muurresten die verband houden met het
Begijnhof worden aangetroffen, is op basis van het bureauonderzoek eerder klein. Sommige
historische kaarten suggereren mogelijke bebouwing ten zuiden van het plangebied, andere tonen een
onbebouwd terrein dat bestaat uit tuinen (die mogelijk deel uit hebben gemaakt van het Begijnhof).
Daarnaast tonen ook orthografische kaarten uit de 20ste en 21ste eeuw aan dat het plangebied steeds
in gebruik is geweest als weide- of tuin.
Aan de hand van controleboringen werd de aanwezigheid van een dik humeus dek vastgesteld. Een
gelijkaardige ophogingslaag werd reeds vastgesteld tijdens een werfcontrole in de tuin van het
nabijgelegen hoekhuis Begijnhof 68 en tijdens een recent vooronderzoek met ingreep in de bodem
doormiddel van proefsleuven binnen het Begijnhof. Het archeologische niveau – dat zich naar alle
waarschijnlijkheid onder dit dek tussen de 80- 130 cm onder het maaiveld kan bevinden, zal nooit
worden geraakt door de beperkte bodemingreep van -20 cm die de uit te voeren werken impliceren.
Op deze manier kan met zekerheid worden gesteld, dat eventueel aanwezig erfgoed niet zal worden
geraakt.
Gelet op de beperkte diepte van de uit te voeren werkzaamheden en het aanwezige dikke humeuze
dek, is de kans dat aanwezige archeologie zal worden verstoord nihil.
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BAAC Vlaanderen stelt dan ook dat vervolgonderzoek niet nodig is voor het desbetreffende
plangebied. Het spreek echter wel voor zich dat indien er nieuwe bodemingrepen – anders dan deze
beschreven in de archeologienota - zouden worden uitgevoerd, de situatie herbekeken dient te
worden.
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Figuur 1: Syntheseplan van de omgeving van het plangebied.1
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1.1 Besluit
BAAC stelt voor om binnen het plangebied geen aanvullend archeologisch vooronderzoek door middel
van een ingreep in de bodem uit te voeren en de opdrachtgever ook niet te belasten met een
archeologische opgraving. Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande
werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke
archeologische meldingsplicht.
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