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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19e E - heden
16e E - 18e E na Chr.
5e E - 15e E na Chr.
13e E - 15e E na Chr.
10e E - 12e E na Chr.
8e E - 9e E na Chr.
6e E - 8e E na Chr.
5e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.
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Verslag van resultaten van het bureauonderzoek

1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in juli 2018 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Mechelsesteenweg 200 te Kontich (afb. 1 en 2). De archeologienota
bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bouw van
eengezinswoningen en appartementen.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Locatie:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:
Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Projectcode
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Bureauonderzoek
Bouw van eengezinswoningen en appartementen.
Mechelsesteenweg 200
Kontich
Kontich
Antwerpen
Gemeente Kontich, afdeling 1, sectie F, nummer 160.
Maximum 413cm –mv
5687 m2 / 0,57 ha
155.534,1 / 201.974,2
155.540,1 / 201.958,4
155.414,7 / 201.894,6
155.451,2 / 201.860,4
2018G105

Mechelsesteenweg 200, Kontich
VEC-projectcode:
Auteur:
Autorisatie:

1

Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

4200653
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
A. Schoups (veldwerkleider)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
11 juli 2018
07 augustus 2018
Vlaams Erfgoed Centrum
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels, Brugge
Steentijd, Metaaltijden, Romeinse tijd, Middeleeuwen,
bureauonderzoek.

Het plangebied is reeds deels bebouwd en verhard (afb. 3). Het is niet geweten of de bestaande gebouwen
onderkelderd zijn of niet. Omwille van deze reden wordt uitgegaan van een bodemverstoring tot 80cm –mv
ter hoogte van de bestaande gebouwen.
Een deel van het plangebied is reeds verhard. Vermoedelijk dient ter hoogte van de bestaande verhardingen
rekening gehouden worden met een verstoring tot minstens 30cm –mv.

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC ArcheoProjecten BV. ADC ArcheoProjecten voert onderzoek in onderaanneming uit voor het
Vlaams Erfgoed Centrum.
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Afb. 3.
1.1.2

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones.
Archeologische voorkennis

Voor zover bekend, werden nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen het plangebied.
1.1.3

Huidig gebruik

Volgens het gewestplan is het plangebied volledig binnen een woongebied gelegen. Het plangebied is reeds
deels bebouwd en verhard (afb. 4 en 5).
Alle bestaande gebouwen zullen gesloopt worden in functie van de geplande werken. In het noordoosten
van het plangebied is een woning gelegen. De overige gebouwen worden als magazijnen en loodsen
beschreven. Ten noorden van de grote loods, aan de oostelijke rand van het gebied, lijkt echter nog een
residentieel gebouw gelegen te zijn. De twee residentiële gebouwen zijn mogelijk onderkelderd. De diepte
van de kelder zou dan maximaal 3m bedragen. Aangezien dit echter niet zeker is, wordt, ter hoogte van
deze gebouwen, uitgegaan van een minimumverstoring van 80cm –mv.
De overige gebouwen werden niet onderkelderd, maar hebben een funderingsmassief van ongeveer 80cm
dik. Ter hoogte van deze gebouwen kan dus eveneens uitgegaan worden van een minimum
bodemverstoring van 80cm –mv.
Een deel van het plangebied is reeds verhard. De verharde zone start aan de Mechelsesteenweg en loopt
door tot aan het grote gebouw aan de oostkant van het terrein en de meest noordelijke loods aan de
westkant. Ten zuiden van deze laatste loods is ook nog een kleine verharde zone aanwezig, net zoals ten
oosten van de andere loods aan de westkant. De dikte van de bestaande verharding is niet gekend, maar
vermoedelijk dient rekening gehouden te worden met een verstoring tot minstens 30cm –mv.
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Afb. 4.

Bestaande toestand.
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Afb. 5.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2017.

Er werd nog geen milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. In het kader van het
onderzoek werden ook nog geen gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels en
leidingen opgevraagd bij het KLIP.
1.1.4

Beschrijving van de geplande werken

Het doel van de geplande werken is om binnen het plangebied vier nieuwe eengezinswoningen en drie
nieuwe blokken met appartementen te voorzien (afb. 6). Er zal ook een ondergrondse parkeergarage
aangelegd worden.
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Afb. 6.

Technische tekening van de geplande werken.

Gebouwen en ondergrondse parkeergarage
Binnen het plangebied worden vier nieuwe blokken voorzien. Aan de Mechelsesteenweg wordt een blok
met vijf nieuwe appartementen en een kinderdagverblijf aangelegd. Deze blok
b ok krijgt een oppervlakte van
ongeveer 251m²
m² en zal deels onderkelderd worden (afb. 9 en 10). De kelder komt aan de straatkant te
liggen en krijgt een oppervlakte van ongeveer 156m². De ondergrondse ruimte zal tot een diepte van
ongeveer 3,23m –mv
mv reiken. Het overige deel wordt gefundeerd op zolen met een diepte van 80cm –mv.
In het zuiden van het plangebied zal een blok aangelegd worden met vier eengezinswoningen. Deze krijgt
een oppervlakte van ongeveer 245m² en zal niet onderkelderd worden.. De funderingen (afb. 7) zullen tot
een diepte van 80cm –mv reiken.
Tussen deze twee blokken komen nog twee
twee nieuwe woonblokken te liggen. De westelijke blok zal dertien
nieuwe appartementen omvatten en de oostelijke blok veertien. Deze blokken komen volledig boven de
geplande ondergrondse parkeergarage te liggen (afb.7 en 8). De ondergrondse parkeergarage komt
centraal binnen het plangebied te liggen en krijgt een oppervlakte van ongeveer 1967m². De constructie zal
tot een diepte van 4,13m –mv
mv reiken. De inrit tot de parkeergarage komt in het noordwesten van het
plangebied te liggen.
gen.

Afb. 7.

Doorsnede AA.
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Afb. 8.

Doorsnede BB.

Afb. 9.

Doorsnede CC.

Afb. 10.

Plan van de ondergrondse ruimtes.

Mechelsesteenweg 200, Kontich

Verharde zones
De bedoeling is om het gebied zo groen mogelijk te houden. De verharde zones worden dus zoveel mogelijk
beperkt (afb. 6). Centraal in het gebied zal een doorgang voorzien worden voor brandweer en een
occasionele verhuiswagen. Deze doorgang wordt voorzien in gewapend gras (type advanced turf). Dit pad
komt grotendeels boven de ondergrondse parkeergarage te liggen. Ten noorden van de parkeergarage
neemt dit pad nog ongeveer 20,5m² in en ten zuiden ervan nog ongeveer 42m². De diepte van de verstoring
zal ongeveer 50cm –mv bedragen.
In het noorden van het plangebied wordt een inrit van de Mechelsesteenweg naar de ondergrondse
parkeergarage voorzien in betonklinkers. De verharding zal hier een oppervlakte van ongeveer 175m²
krijgen. De diepte van de verstoring zal opnieuw tot ongeveer 50cm –mv reiken.
Tenslotte wordt aan de Mechelsesteenweg, voor het kinderdagverblijf, een kiss&ride zone voorzien. Hier zal
een bijkomende zone van ongeveer 46m² verhard worden. Ook hier zal de verstoring tot ongeveer 50cm –
mv reiken.
Binnen het plangebied worden ook drie overdekte fietsenstallingen gepland. De structuur van deze
stallingen zal via kolommen gefundeerd worden. De kolommen zullen tot een diepte van ongeveer 80cm –
mv reiken. De meest noordelijke fietsenstalling komt boven de ondergrondse parkeergarage te liggen. Een
tweede stalling komt ten noordwesten van de eengezinswoningen te liggen. Deze krijgt een oppervlakte van
ongeveer 9m². De derde stalling wordt in het oosten aangelegd, net ten zuiden van de oostelijke blok. Deze
krijgt een oppervlakte van ongeveer 23m².
Riolering en nutsleidingen
De riolering en nutsleidingen (afb. 10) komen op een diepte van ongeveer 80cm –mv te liggen.
Binnen het plangebied worden twee wadi’s gepland. Een komt in het zuidoosten te liggen, tussen de
ondergrondse parkeergarage en de eengezinswoningen. Deze wadi krijgt een oppervlakte van 70m². Een
tweede wadi wordt in het oosten van het gebied gepland, tussen het kinderdagverblijf en de parkeergarage.
De oppervlakte van deze wadi is nog niet zeker, maar deze zal niet groter dan 70m² worden. Ter hoogte van
deze wadi’s zal de bodem tot een diepte van maximaal 60cm –mv uitgegraven worden.
Aan de noordelijke wadi zal een gracht (overloop hemelwater, 15m²) parallel aan de oostelijke rand richting
het zuiden lopen. Een tweede gracht (7m²) zal uitmonden in de zuidelijke wadi en loopt parallel aan de blok
met eengezinswoningen. De grachten worden tot 30cm –mv uitgegraven.
Groenaanleg
Het doel is om het terrein zo groen mogelijk te houden. Om dit te verwezenlijken wordt in het binnengebied
enkel verhard met gewapend gras en zal boven de ondergrondse parkeergarage 1m voorzien worden, zodat
ook hier laagstammige begroeiing voorzien kan worden.
Aan de oostzijde van het plangebied zullen een aantal hoogstammige bomen (zomereik) aangeplant
worden, maar ook in andere delen van het gebied wordt groenaanplanting voorzien. Er zullen ook negen
loofbomen verwijderd worden ter hoogte van de geplande parkeergarage en de geplande gebouwen.
Nadien wordt de mogelijkheid bekeken om de verwijderde bomen opnieuw aan te planten op het terrein. In
het noorden van het terrein zijn twee esdorens aanwezig met een grotere stamomtrek. Een kan behouden
blijven, maar de andere aan de bestaande woning dient verplaatst te worden. Deze zal verwijderd worden
en aan de zuidelijke wadi terug aangeplant worden.
Aan de rand van het perceel zal een groene erfscheiding voorzien worden. Deze zal bestaan uit een
taxushaag van 2m hoog.
De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle
archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.
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1.1.5

Juridisch kader

Artikel 5.4.1. (07/07/2017 - )
Voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en bekrachtigd worden in
volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en
waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de ingreep in de bodem buiten het gabarit van de
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder
dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd
meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen zijn
buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een al bekrachtigde
archeologienota indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als
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de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de
werkzaamheden die in de bekrachtigde archeologienota zijn omschreven.
Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn uitgevoerd en
moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er gebruik is
gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de bekrachtigde nota zijn uitgevoerd. Als er in de nota
een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een archeologierapport aan het agentschap
zijn bezorgd.
De archeologienota werd vervaardigd naar aanleiding van een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichting tot de opmaak van een archeologienota wordt gekoppeld aan
oppervlaktecriteria. Vanwege de ligging van het plangebied geheel in een nog niet vastgestelde zone,
binnen een woongebied en het gegeven dat de opdrachtgever niet publieksrechtelijk is, geldt een
2
verplichting voor het opstellen van een archeologienota bij bodemingrepen groter dan of gelijk aan 1000m ,
2
waarbij het perceeloppervlak groter of gelijk aan 3000m .
2

Aangezien de geplande ingrepen in het te ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 5687m beslaan
2
(binnen een totaal perceelsoppervlak van 5687m ) en daarmee de maximale onderzoeksgrenzen worden
2
overschreden, dient de initiatiefnemer een bekrachtigde archeologienota te laten opmaken.
Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale standaard te dienen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen.
De eventuele vondsten en bijhorende documentatie die tijdens het archeologisch onderzoek worden
verzameld, zullen voorlopig worden bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het totale
onderzoek zullen de vondsten en data worden overgedragen.
1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de archeologienota de eerste stap in het vaststellen van de
archeologische waarde van het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
schriftelijke bronnen verwerven van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Daarbij worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), relevante historische kaarten en
informatiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is gebaseerd op het
volgende bronmateriaal:

2
3

https://geo.onroerenderfgoed.be
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016
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Aardkundige gegevens:
•
Quartairgeologische kaart 1:50.000
•
Bodemkaart 1:50.000
•
Hoogteverloopkaarten
•
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
•
Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens:
•
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
Historische gegevens:
•
Kadasterplan
•
Ferraris kaarten uit 1771-1778
•
Atlas der buurtwegen 1840-1850
•
Vandermaelenkaart 1846-1854
•
Topografische kaart
•
Luchtfoto’s 1971-2017
Externe partijen:
•
Input Onroerend Erfgoed
•
Regio-experts
•
Literatuur
•
Gemeente
•
Amateurarcheologen en heemkundekringen
•
Nutsmaatschappijen
•
Iconografische bronnen
•
Toponymie
•
Huidige gebruikers
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aardwetenschappelijk als volgt:
Informatie

Bron
Tertiaire kaart

4

Quartairgeologische kaart 1:50.0005

Formatie van Berchem
(donkergroen tot zwart zand, sterk glauconiethoudend, plaatselijk
schelpen, onderaan kleihoudend)
Profieltype 1:
ELPw: Eolische afzettingen van het Weichseliaan (LaatPleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen.
En/of
HQ: Hellingsafzettingen van het Quartair.

Geomorfologie6

Zandstreek

Bodemkaart 1:50.000 7

OB: Bebouwde zone.
Scfz: Matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B horizont.

Reeds verrichte boringen8

Op ongeveer 135m ten oosten van het plangebied werd in 1879
9
een boring uitgevoerd (kb15d43e-B206).

Hoogtekaart10

Tussen 23,5m TAW en 25m TAW.

Bodemerosie11

Zeer weinig erosiegevoelig.

0 – 1,25m –mv: Quartaire afzetting.

Volgens de Tertiaire kaart (65 tot 1,7 miljoen jaar geleden) is binnen het plangebied de Formatie van
Berchem aanwezig. De Formatie van Berchem bestaat uit fijne donkergroene tot zware zeer glauconietrijke
zanden. Deze schelprijke formatie ligt op de Formatie van Boom en heeft vaak een goed ontwikkeld
basisgrint. De Formatie van Berchem werd tijdens het Mioceen afgezet door de ondiepe zee die toen deze
12
regio bedekte. Virtuele boringen bevestigen de aanwezigheid van de Formatie van Berchem binnen het
13
plangebied. Dit pakket zou tussen de 16m en 18m dik zijn. Het Quartaire dek zou ongeveer 0,6m dik zijn.
De tertiaire laag wordt volgens de Quartair geologische kaart bedekt door dekzanden uit het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen) en mogelijk uit het Vroeg-Holoceen. Deze dekzanden bestaan uit lemig zand en zijn van
niveo-eolische oorsprong.
Tijdens het Weichseliaan heerste in het noorden van Vlaanderen een poolklimaat en kenmerkte het
landschap zich door een toendravegetatie. Omdat de begroeiing schaars was, lag de bodem bloot aan
winderosie. Op deze wijze werd door de wind veel bodemmateriaal verplaatst en in de vorm van glooiende
dekzandpakketten weer afgezet. Door de toenemende temperatuur tijdens het Holoceen (de laatste 10.000
jaar op de geologische tijdschaal) begon zich een dicht vegetatiedek te ontwikkelen. Sedimenten werden
hierdoor vastgelegd en in de dekzanden begonnen zich bodems te ontwikkelen.

4

http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
http://www.geopunt.be/kaart.
7
http://www.geopunt.be/kaart.
8
http://www.geopunt.be/kaart.
9
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1879122311/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
10
http://www.geopunt.be/kaart.
11
http://www.geopunt.be/kaart.
12
Jacobs, P, et. al., 2010.
13
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage
5
6
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Afb. 11.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.

Volgens de bodemkaart komt binnen het plangebied een matig droge lemig zandbodem voor met weinig
duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Scfz). In het oosten komt een bebouwde zone voor. In deze zone
zou het bodemprofiel reeds vernietigd of gewijzigd zijn door het ingrijpen van de mens. Mogelijk komt ook
hier echter een Scfz-bodem voor, net zoals in de rest van het plangebied.
Binnen het plangebied werden nog geen boringen uitgevoerd, maar wel in de omgeving. Op ongeveer 135m
ten oosten van het plangebied werd reeds in 1879 een boring uitgevoerd. De eerste 1,25m kan als Quartaire
lagen geïnterpreteerd worden. Volgens de virtuele boringen is dit dek binnen het plangebied amper 0,6m
dik.

18
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Afb. 12.

Het plangebied op de bodemkaart.

Op de hoogtekaart (afb. 14) is te zien dat het plangebied gelegen is op een dekzandrug. Ten westen van het
plangebied is de insnijding van de Grote Struisbeek zichtbaar. De afstand tussen deze beek en het
plangebied bedraagt ongeveer 790m.
De hoogte van het plangebied varieert tussen 25m TAW in het noorden en ongeveer 23,5m TAW in het
zuiden (afb. 13). Volgens het profiel C-D is het centrale gedeelte van het plangebied op een hoogte van
ongeveer 24,6m TAW gelegen. In het oosten daalt het terrein echter tot ongeveer 24mTAW.
Volgens de historisch topografische kaarten uit 1873 en 1939 (afb. 20 en 21) is het plangebied op een
hoogte tussen 23m en 24m gelegen. Mogelijk kan dit erop wijzen dat het gebied in het verleden opgehoogd
werd.

19
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Afb. 13.

20

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Afb. 14.
1.2.2

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Beschrijving van bekende archeologische waarden

Voor het onderzoeksgebied zijn in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed de
volgende archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden vastgesteld (afb. 15):
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100255

310m

Midden
Bronstijd

100264

370m

Vroeg
Romeinse Tijd

Tijdens werken werd een afvalput met Vroeg Romeins aardewerk
aangetroffen. Verder werden ook enkele paalkuilen en een greppel
aangetroffen.

100740

630m

IJzertijd
Late
Middeleeuwen

Blauwe Steen hoeve met walgracht. Tijdens een opgraving in 1992 werden
onder de hoeve een paalkuil en een tweetal grachten aangetroffen. In een
van de grachten werd handgevormd aardewerk gevonden.

101008

370m

Late Bronstijd

Tijdens archeologische onderzoeken in 2006 en 2007 werden 48 graven
opgegraven en zes kringgreppels.

101928

500m

Vroege IJzertijd
Volle
Middeleeuwen

Tijdens een archeologische noodopgraving in 2005 werden
nederzettingssporen, een urnengraf en een brandrestengraf uit de Vroege
IJzertijd gevonden. Uit de 10de en 11de eeuw werden een waterput, greppels
en paalkuilen aangetroffen.

105213

380m

Vroeg
Romeinse Tijd

Tijdens een opgraving in 1956 werd de motte uit de 11de tot het begin van de
15de eeuw deels opgegraven. Verder werden nog een kuil (mogelijke haard),

Datering

Omschrijving

Afstand t.o.v.
plangebied

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

CAI nummer

Afb. 15.

Tijdens een controle van werken in 1988 werd een greppel met
handgevormd aardewerk aangetroffen.
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Volle
MIddeleeuwen

dakpannen en scherven uit de Romeinse periode aangetroffen.

360m

Romeinse Tijd

Tijdens een controle van werken werd Romeins aardewerk aangetroffen.

105245

290m

Late
Middeleeuwen

Reepkenskapel.

520m

Late
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Brouwerij de Sleutel.

105251

340m

Steentijd
IJzertijd
Romeinse Tijd
Nieuwe Tijd

Dit terrein werd in 2012 opgegraven. Uit de IJzertijd werden twee
huisplattegronden, spiekers, greppels en kuilen aangetroffen; uit de Steentijd
lithische artefacten; uit de Romeinse Tijd paalsporen, kuilen en greppels en
uit de Nieuwe Tijd paalsporen en kuilen.

420m

Bronstijd
IJzertijd
Volle
Middeleeuwen
17de eeuw

Tijdens een opgraving in 2012 werden aardewerk uit de IJzertijd, een
kringgreppel uit de Bronstijd, munten uit de 17de eeuw en paalsporen uit de
Volle Middeleeuwen aangetroffen.

190m

Mesolithicum
IJzertijd
Middeleeuwen

105228

159291

160500

160501

Tijdens een mechanische prospectie in 2012 werden een schrabber uit het
Mesolithicum, enkele sporen, handgevormd aardewerk en een fragment van
een basalten maalsteen uit de IJzertijd en een greppel uit de Middeleeuwen
gevonden.

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn op basis van de CAI meerdere archeologische meldingen
bekend. Zo werden reeds enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd in de omgeving van het
plangebied. Op amper 190m ten noordoosten van het plangebied werd reeds een archeologisch
vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Er werden toen enkele sporen en handgevormd
aardewerk uit de IJzertijd aangetroffen, alsook een fragment van een basalten maalsteen. Verder werd een
mesolithische schrabber gevonden en was er een Middeleeuwse greppel aanwezig.
Meer naar het oosten, op ongeveer 340m van het plangebied, werd in 2012 een opgraving uitgevoerd.
Tijdens deze opgraving werden voornamelijk sporen uit de IJzertijd aangetroffen. Er konden onder andere
twee huisplattegronden geïdentificeerd worden. Verder werden ook enkele Romeinse en Nieuwe tijdse
sporen aangetroffen en een aantal lithische artefacten uit de Steentijd.
Ten noorden van deze twee sites werd in 2006 en 2007 een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werden
toen 48 graven en zes kringgreppels uit de Late Bronstijd aangetroffen. Deze drie sites zijn telkens in een
gelijkaardige landschappelijke context gelegen als het huidig plangebied.
Op ongeveer 420m ten noorden van het plangebied, in een lager gelegen gebied, werd ook reeds een
opgraving uitgevoerd. Hier werden sporen en resten uit de Bronstijd, de IJzertijd, de Volle Middeleeuwen en
de Nieuwe Tijd teruggevonden.
Er werden nog een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij verschillende archeologische
sporen en resten uit verschillende periodes aangetroffen werden. De meerderheid van de meldingen
bevindt zich ten noorden of ten zuiden van het plangebied, op een heuvelrug die zich van noord naar zuid
over het landschap uitstrekt. Het plangebied is met andere woorden dus gunstig gelegen voor bewoning
vanaf het Neolithicum.
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Er werden ook reeds enkele archeologienota’s geschreven over gebieden in de omgeving van het
plangebied. Een archeologienota uit 2017 handelt over een gebied aan de Kruisschanslei ten noorden van
het plangebied. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er een hoge
verwachting is aan eventuele archeologische resten vanaf de protohistorie tot de Late Middeleeuwen.
14
Omwille hiervan werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
de
Het plangebied is ten zuiden van de dorpskern van Kontich gelegen aan de Mechelsesteenweg. Vanaf de 7
eeuw werd Kontich eigendom van de abdij van Lobbes. Uit de moederparochie groeiden in de
Middeleeuwen andere parochies, waaronder Aartselaar, Reet en Waarloos.
de

de

Het wereldlijke gezag behoorde aanvankelijk aan de hertog van Brabant. In de 16 en 17 eeuw waren
onder andere Koenraad Pot, Frans de Schot, kardinaal Granvelle en Lucas van Opmeer de heren van Kontich.
Tussen 1644 tot 1794 heersten de leden van het Spaans-Portugese geslacht Franco-y-Feo de Briez.
Kontich is gelegen aan een oude heerbaan en werd hierdoor voortdurend bedreigd door oorlog. Ook werd
15
het niet gespaard van de pest en andere ziektes.
de

De Mechelsesteenweg werd in 1398 aangeduid met de benaming Heerstrate en in de 15 eeuw met ’s
Herenstrate. In 1666 wordt de benaming Mechelse Steenweg gebruikt. De huidige benaming wordt sinds
16
1892 officieel erkend.De weg werd in 1706 rechtgetrokken en kreeg toen de huidige lijnrichting.
Bouwhistorische schets
de
Ongeveer 25m ten zuiden van het plangebied is een 19 -eeuwse langgestrekte hoeve gelegen. Deze hoeve,
17
met omhaagde voortuin, bestaat uit een bouwlaag onder een zadeldak.
Op ongeveer 85m ten noorden van het plangebied is een groep van drie arbeidswoningen uit de tweede
de
helft van de 19 eeuw gelegen. De werden opgetrokken in baksteen en bestaan uit een bouwlaag onder
18
een zadeldak en met een beschilderde en/of bepleisterde straatgevel.
Nog meer naar het noorden, op ongeveer 145m van het plangebied, is het Eekhovenhuis gelegen. Dit
de
rechthoekig huis dateert uit de 17 eeuw. Dit gebouw bestaat uit zes traveeën en twee bouwlagen onder
19
een zadeldak.
Op ongeveer 155m ten noorden van het plangebied bevindt zich het Beukenhof. Het Beukenhof is een
rechthoekig neoclassicistisch kasteeltje, dat dateert uit 1852-1853. In 1905 werd het uitgebreid. Het gebouw
de
is gelegen in een grote beboomde tuin. In de 18 eeuw zou op deze locatie reeds een herberg gelegen
hebben. Dit gebouw werd gesloopt, zodat het Beukenhof aangelegd kon worden. Het kasteel bestaat uit vijf
20
traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak.

14

Arckens, M, et. al., 2017.
Vandeputte, O. (red.), 2008.
16
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/101880
17
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13492
18
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13490
19
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13489
20
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13488
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Historische kaarten
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Ferraris kaarten21
Atlas der buurtwegen22

1771-1778
Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten23

1846-1854

Poppkaarten

Na 1842

Topografische kaart24
Topografische kaart25
Luchtfoto26

1873
1939
1971

Luchtfoto27
Luchtfoto28

1979-1990
2013-2015

Het plangebied is niet bebouwd en lijkt in gebruik als akker- en/of weiland.
Er zijn gebouwen zichtbaar ten zuidoosten van het plangebied. De percelen
komen niet overeen met de huidige percelen.
De situatie lijkt grotendeels overeen te komen met de situatie op de Atlas
der Buurtwegen.
De situatie lijkt grotendeels overeen te komen met de situatie op de Atlas
der Buurtwegen.
Het plangebied is niet bebouwd.
Het plangebied is niet bebouwd.
In het noordoosten zijn enkele gebouwen zichtbaar en ook in het zuiden
lijkt een structuur aanwezig te zijn.
De gebouwen zijn uitgebreid en er zijn bijkomende structuren zichtbaar.
De bebouwing is opnieuw uitgebreid. Er is verharding zichtbaar.

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de
29
eerste systematische en grootschalige kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa. Hieruit blijkt
dat het plangebied niet bebouwd is. Het gebied is in gebruik is als akker- en/of weiland en grenst in het
noordoosten aan een weg. De ligging van deze weg komt overeen met de ligging van de huidige
Mechelsesteenweg.

21

Ferraris 1771-1778.
onbekend 1840-1850.
23
Vandermaelen 1846-1854.
24
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
25
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?lang=nl
26
http://www.geopunt.be/kaart.
27
http://www.geopunt.be/kaart.
28
http://www.geopunt.be/kaart.
29
Http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten.
22
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Afb. 16.

Het plangebied op de Ferraris kaart.

Circa 60 jaar later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 17). Dit is een verzameling van boeken
met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Hierop valt af te lezen dat het plangebied niet
bebouwd is. Er zijn wel twee gebouwen zichtbaar ten zuidoosten van het plangebied. De percelen komen
niet overeen met de huidige percelen.
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Afb. 17.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.

Een zestal jaar later zijn de Vandermaelenkaarten samengesteld. Dit is een verzameling historische kaarten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zijn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1: 20.000. De situatie op deze kaart lijkt grotendeels overeen
te komen met de situatie op de Atlas der Buurtwegen.
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Afb. 18.

Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.

Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de eeuw uitgegeven
werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaarten waren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadastergegevens te
gebruiken en in kaart te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overlijden van Popp werd
zijn ‘Atlas cadastral parcellaire de la Belgique’ niet afgemaakt. Deze kaart brengt het kadaster duidelijk in
beeld.
De situatie op de Poppkaart lijkt eveneens grotendeels overeen te komen met de situatie op de Atlas der
Buurtwegen.
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Afb. 19.

Het plangebied op de Popp-kaarten.

Volgens de topografische kaarten uit 1873 en 1939 (afb. 20 en 21) is het plangebied nog steeds niet
bebouwd. Er is echter wel een nieuw gebouw zichtbaar ten zuidoosten van het plangebied. Door het zuiden
van het plangebied loopt een pad.
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Afb. 20.
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Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
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Afb. 21.

Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.

Op de luchtfoto uit 1971 (afb. 22) zijn drie gebouwen zichtbaar in het noordoosten van het plangebied en
lijkt er nog een structuur aanwezig te zijn in het zuiden. In het westen lijkt het gebied bebost. De bebossing
is niet meer zichtbaar op de luchtfoto uit 1979-1990 (afb. 23). De twee meest zuidelijke gebouwen werden
uitgebreid en er zijn nu ook kleinere structuren zichtbaar in het westen. Verder lijkt een deel van het gebied
nu ook verhard te zijn.
Op de luchtfoto uit 2013-2015 (afb. 24) is de situatie veel duidelijker en kunnen de verschillende gebouwen
beter onderscheiden worden. Zo is er een huis zichtbaar in het noordoosten van het plangebied. Ten westen
van dit huis is een tweede gebouw zichtbaar. Aan de oostelijke rand van het gebied is een groot gebouw
gelegen, met net ten noorden ervan nog een huis. Ten westen van het groot gebouw zijn twee loodsen
naast elkaar gelegen. De structuur in het zuiden van het plangebied blijkt ook een loods te zijn. Een groot
deel van het plangebied is verhard.

31

VEC Nota 456

Afb. 22.

32

Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
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Afb. 23.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 24.
1.2.4

Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kunnen in het plangebied resten vanaf het MiddenPaleolithicum voorkomen. De archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum
manifesteren zich als een spreiding van vondsten zonder sporenniveau. Resten uit deze perioden bevinden
zich aan of direct onder het oorspronkelijke maaiveld en manifesteren zich in de vorm van vuursteen en
houtskoolconcentraties. Het plangebied is op een helling gelegen. Vermoedelijk is het lager gelegen gebied
aan de Grote Struisbeek, ten westen van het plangebied interessanter voor vondsten uit deze periodes. Er
zijn twee meldingen bekend van vondsten uit deze periodes. Deze situeren zich op ongeveer 190m en 340m
ten noordoosten van het plangebied, in gelijkaardige landschappelijke omstandigheden. Op basis van deze
gegevens wordt de verwachting aan eventuele archeologische resten vanaf het Midden-Paleolithicum tot en
met het Mesolithicum middelhoog ingeschat.
Eventuele archeologische resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen kunnen tevens
voorkomen vanaf het maaiveld. Een eventueel sporenniveau is het beste zichtbaar vanaf de basis van het
maaiveld of vanaf de mogelijk aanwezige B horizont. De ligging van het plangebied is gunstig voor eventuele
archeologische resten uit deze periodes. In de omgeving van het plangebied zijn reeds verschillende
meldingen bekend van vondsten uit deze periodes. Deze meldingen bevinden zich meestal in gelijkaardige
landschappelijke omstandigheden. De verwachting aan eventuele archeologische resten vanaf het
Neolithicum tot en met de Middeleeuwen wordt dus hoog ingeschat.
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De verwachting aan eventuele archeologische resten uit de Nieuwe Tijd wordt gering ingeschat. Volgens de
geraadpleegde historische kaarten was er namelijk geen bebouwing aanwezig binnen het plangebied en het
plangebied is lange tijd voor landbouw in gebruik geweest.
Het plangebied is momenteel reeds bebouwd (afb. 3). Aangezien er niet met zekerheid geweten is of de
gebouwen onderkelderd zijn, wordt uitgegaan van een minimumverstoring tot 80cm –mv. De bestaande
gebouwen beslaan een oppervlakte van in het totaal ongeveer 1528m². Delen van het plangebied zijn ook
reeds verhard (ongeveer 1021m²). Ter hoogte van de verharde zones kan uitgegaan worden van een
minimumverstoring tot 30cm-mv. Verder zijn er geen gekende verstoringen aanwezig binnen het gebied.
De beantwoording van de volgende onderzoeksvraag “Worden mogelijk archeologische resten bedreigd
door de geplande werkzaamheden?” is als volgt:
Het doel van de geplande werken is om nieuwe woongelegenheden te creëren. Het geplande gebouw aan
de Mechelsesteenweg (251m²) wordt deels onderkelderd. De kelder zal tot een diepte van ongeveer 3,23m
–mv reiken. Het overige deel wordt gefundeerd op zolen met een diepte van 80cm –mv. Op de locatie van
dit gebouw is momenteel enkel verharding aanwezig. Er kan dus bijkomende bodemverstoring verwacht
worden ter hoogte van dit gebouw.
In het zuiden worden vier eengezinswoningen aangelegd (245m²). Deze worden niet onderkelderd en de
fundering zal reiken tot een diepte van 80cm –mv. Aangezien in deze zone geen gekende bodemverstoring
aanwezig is, wordt de bodem op deze locatie bedreigd.
Centraal binnen het plangebied worden nog twee nieuwe blokken aangelegd met appartementen. Deze
komen volledig boven de geplande ondergrondse parkeergarage te liggen. De ondergrondse ruimte zal tot
een diepte van 4,13m –mv reiken en krijgt een oppervlakte van ongeveer 1967m². In deze zone zijn
momenteel reeds drie gebouwen gelegen en is op plaatsen reeds verharding aanwezig. De bestaande
verstoring reikt echter minder diep dan de geplande verstoring. Aangezien de diepte van het archeologische
niveau niet gekend is, is het onduidelijk of eventuele archeologische resten en sporen bedreigd worden ter
hoogte van de bestaande gebouwen.
De verharde zones binnen het plangebied worden zoveel mogelijk beperkt. Er wordt een inrit in
betonklinkers voorzien van de Mechelsesteenweg naar de ondergrondse parkeergarage en er wordt een
kiss&ride zone voorzien aan het kinderdagverblijf. De diepte van de verstoring zal tot ongeveer 50cm –mv
reiken. Verder wordt een doorgang voorzien voor de brandweer en een occasionele verhuiswagen. Deze
verharding zal opgebouwd worden uit gewapend gras en zal tot maximaal 50cm –mv reiken. De kiss&ride
zone valt binnen de zone van de bestaande verharding, net als een deel van het pad in gewapend gras.
Aangezien de bestaande verstoring vermoedelijk 30cm diep reikt en de geplande structuren tot 50cm –mv
zullen reiken, wordt de bodem ook hier bedreigd. Verder worden ook drie fietsenstallingen gepland binnen
het plangebied. De fundering van deze stallingen zal tot 80cm –mv reiken. De noordelijke fietsenstalling
komt boven de ondergrondse parkeergarage te liggen. Een tweede stalling komt ten noordwesten van de
eengezinswoningen te liggen, in een zone waar geen gekende verstoringen aanwezig zijn. De derde
fietsenstalling komt ter hoogte van de bestaande loods in het oosten te liggen. Hier wordt dus amper of
geen bijkomende verstoring verwacht.
De riolering en de nutsleidingen komen op een diepte van ongeveer 80vm –mv te liggen (afb. 10). Ter
hoogte van de bestaande gebouwen zouden deze dus amper of geen bijkomende verstoring veroorzaken. Er
worden ook twee wadi’s aangelegd, waarin het regenwater opgevangen kan worden. Deze worden tot
60cm –mv uitgegraven en krijgen een oppervlakte van maximum 70m². De wadi’s vallen deels samen met
de bestaande bebouwing. Er zullen ook twee grachten aangelegd worden, die in de wadi’s uitmonden. Deze
grachten worden tot een diepte van 30cm –mv uitgegraven. De gracht parallel aan de oostelijke rand van
het plangebied valt grotendeels samen met de grote loods en deels met de bestaande verharding. Hier
worden geen bijkomende verstoringen verwacht. Ter hoogte van de tweede gracht wordt de bodem echter
wel bedreigd.
Verder wordt er nog groenaanplanting voorzien. Zo zullen een aantal hoogstammige bomen aangeplant
worden aan de oostelijke rand. Om dit te verwezenlijken zullen putten van 1m² en 1m diep uitgegraven
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worden. Deze komen deels ter hoogte van de oostelijke loods te liggen, maar de putten zullen dieper reiken
dan de bestaande verstoring. Ook in de overige delen van het plangebied wordt groenaanplanting voorzien.
Aan de rand van het perceel zal een groen erfscheiding voorzien worden. Deze zal bestaan uit een
taxushaag.
De impact van de geplande werken kan daarmee als volgt gekenmerkt worden. De geplande nieuwbouw
van de gebouwcomplexen, die een groot deel van het plangebied beslaan, zullen gepaard gaan met
bodemingrepen en vormen daarmee een bedreiging voor het potentieel aanwezige archeologische
bodemarchief. In de zones buiten de geplande nieuwbouw vinden diverse kleinschaligere bodemingrepen
plaats, waaronder de aanleg van nutsvoorzieningen, verhardingen en groenaanleg. Deze versnipperde
werkzaamheden kunnen in potentie eveneens een verstorend effect hebben op het bodemarchief. Door
deze meervoudige kleine bodemingrepen dreigt er ook buiten de contouren van de geplande gebouwen
degradatie van het kennispotentieel als gevolg van versnippering. Om deze redenen wordt geadviseerd om
het gehele plangebied te selecteren voor vervolgonderzoek.

Afb. 25.
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Afb. 26.

Aanduiding van de verstoorde zonse op de technische tekening niveau -1.

De beantwoording van de laatste onderzoeksvraag: “Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee,
welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?” is als volgt:
Het plangebied werd nog niet voldoende onderzocht. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een
middelhoge verwachting is aan resten vanaf het Midden-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum en een
hoge verwachting aan eventuele resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. De
verwachting aan resten uit de Nieuwe Tijd is klein. Ter hoogte van de reeds aanwezige structuren kan de
verwachting aan eventuele resten vanaf het Midden-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum verder
afgeschaald worden. De kans om op deze locaties nog in situ resten uit deze periodes aan te treffen is klein.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om een
landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren binnen het plangebied. Aan de hand van het landschappelijk
bodemonderzoek kan de intactheid van de bodem bepaald worden en kan de bodemopbouw aan de
bodemkaart getoetst worden. Voorts kan bepaald worden op welke diepte een potentieel archeologisch
niveau gelegen is, en daarmee, welke impact de geplande werken zullen hebben. Op basis van het
bureauonderzoek kunnen eventuele archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met het
Mesolithicum niet uitgesloten kunnen worden. Een landschappelijk bodemonderzoek kan de verwachting
aan eventuele resten uit deze periodes echter bijstellen. Wanneer uit het landschappelijk bodemonderzoek
blijkt dat deze resten weldegelijk verwacht kunne worden, dient het gebied verder onderzocht te worden
aan de hand van verkennende en waarderende boringen. Verder kan aan de hand van het landschappelijk
bodemonderzoek ook nagegaan worden of er een goede of slechte conservering verwacht wordt van
eventuele resten uit de periodes vanaf het Neolithicum. Indien er potentieel een goede conservering van
deze resten verwacht wordt, kan een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Op deze manier kan
gekeken worden of er archeologische sporen aanwezig zijn en hoe deze zich concentreren over het
plangebied.
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1.2.5

Samenvatting

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in juli 2018 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Mechelsesteenweg 200 te Kontich (afb. 1 en 2). De archeologienota
bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bouw van
eengezinswoningen en appartementen.
Op basis van het bureauonderzoek is er een hoge verwachting vastgesteld aan eventuele archeologische
resten vanaf het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. De verwachting aan resten vanaf het MiddenPaleolithicum tot en met het Mesolithicum kan middelhoog ingeschat worden, terwijl de verwachting aan
eventuele resten uit de Nieuwe Tijd eerder gering is.
Op basis van deze gegevens wordt een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd binnen het
plangebied. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een beter beeld bekomen worden van de
bodemopbouw en kan de archeologische verwachting bijgesteld worden. Dit onderzoek kan tevens een
duidelijker beeld verschaffen van de reeds aanwezige verstoringen in het gebied.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
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Bijlage 1 Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2018G105
Plannenlijst

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

2
Topografische kaart
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch
onderzoek op het plan van de bestaande toestand
op het terrein.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Topografische kaart
Locatiekaart van het plangebied met locaties van de
vermoedelijk verstoorde zones.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Technische tekening
Bestaande toestand.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Technische tekening
Technische tekening van de geplande werken.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Doorsnede
Doorsnede AA.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

8
Doorsnede
Doorsnede BB.
Onbekend
Digitaal
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Datum

11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Doorsnede
Doorsnede CC.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Technische tekening
Plan van de ondergrondse ruimtes.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Quartairgeologische kaart
Locatiekaart van het plangebied op de
Quartairgeologische kaart.
1/50000
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Bodemkaart
Het plangebied op de bodemkaart.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

13
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM)
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
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14
Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM)
Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel
Vlaanderen (DTM).
Onbekend
Digitaal
11-07-2018
15
CAI
Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris
van het onderzoeksgebied.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Historische kaart Ferraris
Het plangebied op de Ferraris kaart.
Onbekend
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Historische kaart Atlas der Buurtwegen
Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Onbekend
Analoog
1840

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Historische kaart Vandermaelen
Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
Onbekend
Analoog
1846-1854

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Historische kaart Popp
Het plangebied op de Popp-kaarten.
Onbekend
Analoog
1842-1879

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Historische topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
Onbekend
Analoog
1873

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Historische topografische kaart
Het plangebied op de topografische kaart uit 1939.
Onbekend
Analoog
1939

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

25
Technische tekening
Aanduiding van de verstoorde zones op de
technische tekening niveau 0.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

26
Technische tekening
A Aanduiding van de verstoorde zones op de
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
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technische tekening niveau -1.
Onbekend
Digitaal
11-07-2018
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Bijlage 2 Fotolijst
Projectcode
Onderwerp

2018G105
fotolijst

ID
Type
onderwerp

5
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 2017.

ID
Type
onderwerp

22
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.

ID
Type
onderwerp

23
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

ID
Type
onderwerp

24
Luchtfoto
Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
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