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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2018-0039

Projectcode Onroerend Erfgoed

2018D4

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Rijkevorsel

Straat

Borgerhoutstraat
Lenaartsesteenweg

Gemeente

Rijkevorsel

Afdeling

1

Sectie

H

Percelen

622v, 622t, 620r, 620p, 620n, 618b,
619b, 613h, 837a, 625d2, 625e2,
625A2, 625z

Noordoost

X: 177200.050993758

en

Sint-

Y: 226704.184674592
Noordwest

X: 177077.091984469
Y: 226688.768614907

Zuidoost

X: 177150.523109799
Y: 226646.784808715

Zuidwest

X: 177087.369179873
Y: 226645.995907375

Oppervlakte plangebied

Ca. 3420 m²

Oppervlakte bodemingreep

Ca. 2430 m²

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt
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Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen langsheen de Borgerhoutstraat en Sint-Lenaartsesteenweg te
Rijkevorsel. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag
van resultaten.

2.2 Resultaten vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kon enkel het bureauonderzoek uitgevoerd
worden. Op basis van dit vooronderzoek zonder ingreep in de bodem was het niet mogelijk om met
voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch
erfgoed op het terrein.
Het plangebied ligt in de huidige gemeente Rijkevorsel. De oudste vermelding van Rijkevorsel dateert
uit 726. Op dit moment is er sprake van “Furgalarus”. Een uitgestrekt grondgebied dat ook
Hoogstraten en Wortel omvatte. In 1194 is er sprake van “Forsela”, in 1251 van “Vorschele” en in
1387 van “Rijkevorselen”. Voor het plangebied zelf zijn er aanwijzingen van bewoning in de 18de en
19de eeuw. De aard en omvang van deze bebouwing is niet gekend. Aanwijzingen voor
archeologische sites uit oudere periode, binnen de contouren van het plangebied, zijn niet aanwezig.
Op basis van het historische kaartmateriaal is de verwachting op archeologische resten uit de
historische perioden (18 tot 20ste eeuw) hoog.
Landschappelijk gezien ligt het plangebied op de flank van een hoger gelegen cuesta naar een
lager gelegen beekvallei. Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied
grotendeels gekarteerd als droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
(bodemserie Sbm) en matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
(bodemserie w-Sdm). De dikke antropogene humus A-horizont, ook wel plaggenbodem genoemd,
komt voornamelijk voor op locaties waar oude akkerarealen aanwezig zijn die vanaf de
middeleeuwen bewerkt zijn. Door de aanleg van deze plaggendekken zijn paleobodems veelal
vergraven en verploegd, hierdoor is de kans op intacte steentijd artefacten sites eerder klein.
Archeologisch gezien zijn er verscheidene grootschalige onderzoeken uitgevoerd in de ruime
omgeving van het plangebied. Hierbij zijn verschillende vondstlocaties bekend met sporen van
bewoning en begraving uit de metaaltijden. Enkele middeleeuwse sites zijn eveneens onderzocht. In
de dorpskern van Rijkevorsel komen verscheidene locaties voor waar gebouwen uit de latemiddeleeuwen of recentere periodes bekend zijn. Hierdoor is er een hoge verwachting op het
aantreffen van sites uit de metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen (vroege en volle) toe te
schrijven aan het plangebied.
Samenvattend kan gesteld worden dat er een hoge archeologische verwachting aanwezig is voor
zowel sites uit metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen en recentere periodes. Voor sites
uit de steentijd is er eerder een lage verwachting toe te schrijven aan het plangebied.
Deze verwachting dient echter bijgesteld te worden wanneer de recente ontwikkelingsgeschiedenis
van het plangebied bekeken wordt. In deelgebied 1 zijn verscheidene 20ste eeuwse woningen
aanwezig die afgebroken zijn of afgebroken worden voor de nieuwe ontwikkeling. In deelgebied 2 is
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één af te breken woning aanwezig en is het grootste deel reeds jaren in gebruik als parking.
Vermoedelijk hebben de bouw (eventuele afbraken en herbouwing) een verstorende impact op
eventuele archeologische sites gekend. De aard en omvang van deze verstoringen is echter niet
gekend. Hierdoor is de verwachting voor archeologische resten uit de metaaltijden, Romeinse
periode en middeleeuwen en recentere periodes bij te stellen naar een matige verwachting.

2.3 Keuze vervolgonderzoek
2.3.1 Onderzoek zonder ingreep in de bodem
GEOFYSISCH ONDERZOEK
Het is niet nuttig om geofysisch onderzoek toe te passen binnen het plangebied. Geofysisch
onderzoek spoort anomalieën in de bodem op. Doordat de te verwachten archeologische resten
voornamelijk bestaan uit grondsporen of vondsten zullen de resultaten van een geofysisch
onderzoek niet afdoende zijn om eventuele sites op te sporen of te interpreteren. Tevens zijn er
verhardingen, mogelijk leidingen en restanten van recentelijk afgebroken woningen aanwezig die de
resultaten van het geofysisch onderzoek negatief zullen beïnvloeden.
Het is enkel mogelijk om deze methode toe te passen op het terrein indien de aanwezige gebouwen
en verhardingen verwijdert worden.
Geofysisch onderzoek is niet schadelijk voor het bodemarchief binnen het plangebied.
Een kosten-batenanalyse toont aan dat het niet noodzakelijk is om geofysisch onderzoek uit te
voeren in het plangebied. Doordat de te verwachten archeologische resten bestaan uit grondsporen
of vondsten zullen de resultaten van een geofysisch onderzoek niet afdoende zijn om eventuele sites
op te sporen of te interpreteren. Om eventuele resultaten te verifiëren zal een vooronderzoek met
ingreep in de bodem steeds noodzakelijk zijn.

VELDKARTERING
Het is niet nuttig een veldkartering uit te voeren binnen het plangebied. Het plangebied is momenteel
bebouwd en verhard. Hierdoor is er geen zichtbaarheid voor eventuele vondsten die aan de
oppervlakte terug te vinden zijn. Tevens kunnen de resultaten van de veldkartering geen sluitend
antwoord bieden op de aanwezigheid van intacte archeologische vindplaatsen. In se zijn alle
archeologische vindplaatsen die aan de oppervlakte terug te vinden zijn reeds (gedeeltelijk)
verstoord.
Het is niet mogelijk om deze methode toe te passen op het terrein. Door de aanwezigheid van
bebouwing en verhardingen is de zichtbaarheid van eventuele artefacten onbestaande.
Een veldkartering is niet schadelijk voor het bodemarchief binnen het plangebied.
Een kosten-batenanalyse toont aan dat de resultaten uit een veldkartering niet garant staan voor een
goede bewaring van een archeologische site. Om eventuele resultaten te verifiëren zal een
vooronderzoek met ingreep in de bodem steeds noodzakelijk zijn.
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LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK
Het is niet nuttig een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. Een
landschappelijk booronderzoek is een toetsing van de gegevens omtrent de bodemopbouw zoals
beschreven op de bodemkaart van Vlaanderen. Volgens de bodemkaart zijn binnen het plangebied
plaggenbodems aanwezig. Onder deze plaggenbodems is veelal geen paleobodem bewaard.
Hierdoor is een landschappelijk booronderzoek, voor het opsporen van dergelijke paleobodems niet
nuttig. Landschappelijke boringen kunnen binnen het plangebied wel nuttig zijn voor het opsporen
en aantonen van grootschalige vertoningen. Deze verstoringen kunnen echter ook in kaart gebracht
worden door andere onderzoeken.
Het is enkel mogelijk om deze methode toe te passen wanneer de aanwezige bebouwingen en
verhardingen verwijdert zijn..
Een landschappelijk bodemonderzoek is niet schadelijk voor het bodemarchief binnen het
plangebied.
Een kosten-batenanalyse toont aan dat een landschappelijk bodemonderzoek niet noodzakelijk is.
Eventuele verstoringen kunnen ook in kaart gebracht worden door middel van andere onderzoeken,
die waarschijnlijk na een landschappelijk bodemonderzoek evengoed nog uitgevoerd moeten
worden.

2.3.1 Onderzoek met ingreep in de bodem
KARTEREND OF WAARDEREND ARCHEOLOGISCH BOORONDERZOEK, PROEFPUTTEN
ONDERZOEK IN FUNCTIE VAN ARTEFACTENSITES
Het is niet nuttig een karterend of waarderend archeologisch booronderzoek en een proefputten
onderzoek in functie van artefactensites uit te voeren. Binnen het plangebied is er geen verwachting
voor een intact bewaarde paleobodem. Hierdoor is een archeologisch booronderzoek of proefputten
onderzoek niet nuttig.
Het is niet mogelijk om deze methode toe te passen op het terrein. Een karterend of waarderend
archeologisch booronderzoek en een proefputten onderzoek in functie van artefactensites kan pas
uitgevoerd worden van zodra de bebouwing en verhardingen verwijdert zijn.
Een karterend of waarderend archeologisch booronderzoek en een proefputten onderzoek in functie
van artefactensites booronderzoek is niet schadelijk voor het bodemarchief binnen het plangebied.
Een kosten-batenanalyse toont aan dat een karterend of waarderend archeologisch booronderzoek
en een proefputten onderzoek in functie van artefactensites niet noodzakelijk is.

PROEFSLEUVENONDERZOEK EN PROEFPUTTENONDERZOEK
Het is nuttig een proefsleuvenonderzoek en proefputtenonderzoek uit te voeren. Een
proefsleuvenonderzoek is bij uitstek de manier op sporensites op te sporen. Tevens kunnen
grootschalige bodemverstoringen in kaart gebracht worden door middel van een
proefsleuvenonderzoek. Een proefputtenonderzoek is bij uitstek de methode om site met een
complexe stratigrafie of muurresten archeologie te onderzoeken.
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Het is niet mogelijk om deze methode toe te passen op het terrein. Een proefsleuvenonderzoek en
proefputtenonderzoek kan pas uitgevoerd worden van zodra de aanwezige gebouwen en
verhardingen bovengronds verwijdert worden.
Een proefsleuvenonderzoek en proefputten is schadelijk voor het bodemarchief binnen het
plangebied. Het is echter wel de enige methode om sporensites en eventuele resten van gebouwen
op te sporen en te waarderen.
Een kosten-batenanalyse toont aan dat een proefsleuvenonderzoek en proefputtenonderzoek
noodzakelijk is om aan te tonen of er al dan niet sporensites aanwezig zijn binnen de contouren van
het plangebied.
Op basis van de uitgevoerde bureaustudie wordt door J. Verrijckt Bvba een vooronderzoek met
ingreep in de bodem door middel van proefsleuven en proefputten geadviseerd. De te volgen
onderzoeksstrategie, wordt hieronder beschreven in het programma van maatregelen.
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Programma van maatregelen

Uit bovenstaande gegevens adviseert J. Verrijckt Bvba een vervolgonderzoek in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek.

Figuur 1: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting1 op orthofoto
1

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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3.1 Vraagstelling en onderzoeksdoelen
Het vooronderzoek mét ingreep in de bodem heeft tot doel om archeologische sites op te sporen,
hun bewaringstoestand en eventuele bedreiging te evalueren.
Het uit te voeren onderzoek dient in uitgesteld traject uitgevoerd te worden, aangezien de
onderzoeken slechts mogelijk zijn na het bovengronds slopen van de bebouwing en het verwijderen
van verhardingen.
Dit houdt in dat het vooronderzoek met ingreep in de bodem op een later tijdstip uitgevoerd dient te
worden.
Bij het verder archeologisch onderzoek dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
Bodem
-

Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is de genese
ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
o

Wat is de aard van dit niveau?

o

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

o

Kan dit niveau gedateerd worden?

o

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een
archeologische site?

o

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

o

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
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Sites uit de steentijden en vuursteenconcentraties
-

Zijn er steentijdartefacten aanwezig?

-

Is er een clustering in de steentijdartefacten aan te wijzen?

-

Wat zijn de grenzen van de ruimtelijke spreiding(en) van de steentijdartefacten?

-

Wat is de datering van de artefacten?

Sporenbestand
-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

-

Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke
context?

-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de
argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?

-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische
vindplaats?

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

Impact geplande bodemingrepen
-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?

-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?

Motivatie en bepalingen mogelijk verder archeologisch onderzoek
-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?
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o

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?

-

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?

-

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer op basis van het vooronderzoek met ingreep in de bodem
een uitspraak kan worden gedaan over de aard, omvang en bewaringstoestand van de
archeologische waarden in het plangebied. Hieraan dient een advies gekoppeld te worden voor
vrijgave van het terrein, een opgraving of behoud in situ.

3.2 Onderzoekstechnieken proefsleuven en proefputten
3.2.1 Algemene bepalingen
Een proefsleuvenonderzoek en proefputtenonderzoek is bij uitstek de methode om archeologische
sporensites en sites met muurresten te onderzoeken. Hierbij worden transecten doorheen het
landschap aangelegd tot op het eerste relevante archeologische niveau.
De algemene bepalingen van een proefsleuvenonderzoek, zoals vastgesteld in de Code van Goede
Praktijk zijn hier van toepassing.

3.2.2 Specifieke methodologie
Op basis van de uit het bureauonderzoek gekende historische gegevens, de landschappelijke en
bodemkundige situatie werd een putten en sleuvenplan opgesteld. De specifieke locatie van de
sleuven en putten werd gekozen in functie van de gekende historische waarden en het landschap.
-

In deelgebied 1 dienen drie proefputten geplaatst te worden op de locaties van gebouwen
die ingetekend zin op de Atlas der Buurtwegen. Vermoedelijk zijn gebouwen ook ingetekend
op de Ferrariskaart. Twee proefputten hebben een afmeting van 6,5 x 5,5 m (35,75 m²). Deze
proefputten zijn geplaatst op de locatie van vermoedelijk enkele hoofdgebouwen. Eén
proefput heeft een afmeting van 3 x 4,5 m (13,5 m²) en is geplaatst op de locatie van een
kleiner gebouw gelegen op het achtererf. De proefputten dienen aangelegd te worden na de
bovengrondse afbraak van de aanwezige gebouwen. Bij de aanleg van de proefputten
wordt vanaf het maaiveld laagsgewijs verdiept waarbij eventuele muurresten behouden
blijven en geregistreerd worden. Mogelijk bevinden deze muurresten zich redelijk hoog aan
de oppervlakte en zijn deze niet gefundeerd tot in de C-horizont.

-

In deelgebied 1 worden tussen de vermoedelijke locatie van de gebouwen twee proeflseuven
aangelegd. Deze proefsleuven hebben een gezamenlijke oppervlakte van 155 m². Bij de
aanleg van deze proefsleuven dient enige voorzichtigheid aanwezig te zijn voor de
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aanwezigheid van muurresten. Aangezien niet gekend is hoe accuraat het historische
kaartmaterieel getekend en gegeorefereerd is, bestaat echter da kans dat deze buiten de
voorziene zones voorkomen.
-

Indien er bij het proefputtenonderzoek in deelgebied 1 geen muurresten aangetroffen zijn.
Kunnen de geplande proefsleuven uitgebreid worden. Hierbij kunnen eventueel bewaarde
sporensites in kaart worden gebracht.

-

In deelgebied 2 worden drie proefsleuven ingepland die georiënteerd zijn volgens de helling
van het terrein. In totaal dient er tenminste 215 m² onderzocht te worden. Dit is ca. 11,5% van
het totale deelgebied. Deze proefsleuven worden, waar nodig uitgebreid met kijkvensters
zodat er een minimale dekkingsgraad van 12,5% behaald wordt.

Algemeen worden proefsleuven aangelegd door middel van parallelle sleuven met een
tussenafstand van maximum 15 meter. De sleuven dienen tussen 1,80 m en 2 m breed te zijn.
Het proefsleuven onderzoek dient uitgevoerd te worden over het gehele plangebied. Hierbij dienen
de aanwezige gebouwen en verhardingen bovengronds verwijdert te worden. Eventuele kelders en
diepere structuren mogen niet uitgegraven worden, om zo een eventuele verstoring van het
archeologisch bodemarchief te beperken.

Figuur 2: Inplanting proefputten op orthofoto
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Figuur 3: Inplanting proefputten op Atlas der Buurtwegen

Figuur 4: Inplanting proefsleuven op orthofoto
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Figuur 5: Inplanting proefsleuven op Atlas der Buurtwegen

3.3 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk
Er worden geen afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk voorzien. Moesten er tijdens
de uitvoering van het vooronderzoek met ingreep in de bodem redenen zijn waarom wel wordt
afgeweken van de bepalingen in de code, dan worden deze gemotiveerd in het verslag van
resultaten.
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