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1. Gemotiveerd advies
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor een verkavelingsvergunning te Malle Wijngaardstraat, waarbij de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer
bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De
archeologienota1 bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van maatregelen was
opgenomen dat landschappelijke boringen en een proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te
worden in uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog,
worden de resultaten van deze onderzoeken beschreven.
Het plangebied is gelegen aan de Wijngaardstraat in Malle en heeft een totale oppervlakte van ca.
10255m². Op het terrein bevond zich een groot tankstation, magazijn, woning en verharde wegenis.
Daarnaast zijn ondergrondse voorzieningen aanwezig zoals enkele tanks. De rest van het gebied was
ingenomen als naaldbos. De geplande werken omvatten de volledige sloop van het tankstation en het
rooien van het bos. Nadien zal een groot industrieel gebouw opgetrokken worden.
Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Op de bodemkaart valt de noordwestelijke hoek onder
bodemtype Zdgb, een matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. De rest valt
onder bodemtype w-Zcgb, een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont.
Het bureauonderzoek toonde aan dat de regio nog niet goed archeologisch gekend was.
Veldprospecties leverden wel lithische artefacten op. Deze situeren zich voornamelijk iets meer op de
top van de heuvel, maar er werden ook enkele vondsten gedaan op gelijkaard ige landschappelijke
posities als het projectgebied. Het ontbreken van vindplaatsen in de buurt is dan ook voornamelijk te
wijten aan het ontbreken van systematisch onderzoek in dit gebied. De aanwezige bodemtypes duiden
alvast op een mogelijke goede bewaring van steentijdvindplaatsen (podzol) en ook de
waterhuishouding lijkt vrij gunstig te zijn voor menselijke aanwezigheid. De podzol bleek tijdens het
landschappelijk booronderzoek en sleuvenonderzoek slecht of niet bewaard te zijn, met uitzondering
van de uiterste zuidwestelijke hoek.
Het landschappelijk booronderzoek heeft een vrij hoge verstoringsgraad in het plangebied
aangetoond. Grote delen zijn reeds tot (vrij) grote diepte vergraven tijdens het oprichten van het
tankstation en de bijbehorende gebouwen en nutsvoorzieningen. Het proefsleuvenonderzoek werd
uitgevoerd op de niet verstoorde delen, vier zones in totaal. Hierbij werden geen noemenswaardige
sporen teruggevonden. Wel blijkt het gebied zeker sinds de late middeleeuwen ingenomen te zijn als
bos voorzien van rabatten.
Het archeologisch kennispotentieel is behaald tijdens het uitgevoerde vooronderzoek. In dit geval zijn
de resultaten negatief en kan met zekerheid gesteld worden dat geen archeologische site aanwezig is
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binnen de grenzen van het plangebied. Eventueel verder onderzoek zal geen extra kenniswinst
opleveren gezien bij het vooronderzoek geen sporen werden aangetroffen die wijzen op bewoning,
begraving of andere activiteiten.
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig waarbij alle rele vante en beschikbare bronnen
teruggevonden werden en geraadpleegd zijn. De landschappelijke boringen en het
proefsleuvenonderzoek zijn uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. Op basis van het verslag
van resultaten van de landschappelijke boringen en het proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden
dat geen archeologische site aanwezig is binnen het plangebied. Verder onderzoek zal dus geen
potentiele kenniswinst kunnen opleveren, en is bijgevolg niet nodig.
Het archeologisch ensemble wordt voorlopig bewaard bij Acke & Bracke Archeologie. Na afronding zal
het ensemble definitief bewaard worden, volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk, bij
de initiatiefnemer.

