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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

Relevante termen1:
Bebouwde zones:

1

2018F296 (bureauonderzoek)

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
bouwaanvraag met in totaal een kadastraal oppervlakte
van ca. 122.889 m2. Het vergunningsgebied bedraagt
51.040 m2.Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen
de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen 3.000 m2 of meer bedraagt
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code
van Goede Praktijk).
Annelies De Raymaeker OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Weelde, Polderstraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 195651, y= 233359
punt 2: x= 196130, y= 233924
Afd. 2, Sectie H, Percelen 7P6, 7A6, 7K6, 7H6, 7N6, 67V2,
351N
Bureauonderzoek, buitengebied, Steentijd, middenbronstijd, Romeinse periode, grafveld, nederzetting
Langs de zuidoostelijke zijde van het projectgebied staat
een woning met bijgebouwen. Deze zal worden gesloopt
om plaats te maken voor de geplande ontwikkeling.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s2.

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
1.1.2 Archeologische voorkennis
Geen.
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1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem3 (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem4 (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
-

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:
Er wordt binnen de archeologienota een onderscheid gemaakt tussen het kadastrale projectgebied en
het vergunningsgebied, de zone waarbinnen effectief werkzaamheden worden voorzien. Eventueel
verder onderzoek zal enkel worden geadviseerd voor het vergunningsgebied.

3
4

Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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1.1.4 Beschrijving geplande werken5
Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geïllustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes voor zover deze reeds zijn
opgemaakt6.
Huidige situatie
Het huidige vergunningsgebied heeft een oppervlakte van ca. 51.040 m2 (ca. 5,1 ha), gelegen binnen
een kadastraal projectgebied met een oppervlakte van 122.889 m2 (ca. 12,3 ha). Het huidige
vergunningsgebied bestaat op dit moment grotendeels uit grasland. Enkel langs de zuidoostelijke zijde
is een woning met bijgebouwen aanwezig, met daarrond een beperkte oppervlakte voorzien van
verharding (fig. 1.4).

Fig. 1.4: Detail uit de luchtfoto van 2018 met aanduiding van het projectgebied.

5

Alle informatie met betrekking tot de geplande werkzaamheden werden aangeleverd door de initiatiefnemer.
Alle tot nu toe beschikbare informatie wordt vermeld in de archeologienota.
6
Alle bouwplannen en snedes worden, om de leesbaarheid te bevorderen, digitaal in bijlage meegeleverd.
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Geplande werken
De bestaande bebouwing en verharding wordt gesloopt in functie van de geplande ontwikkeling.
Langs de zuidoostelijke zijde van het projectgebied, net ten noorden van de bestaande bebouwing,
wordt een nieuwe bedrijfswoning, met bijhorende refter en sanitair gebouwd. Deze woning heeft een
totale oppervlakte van ca. 249 m2. Onder deze woning komt geen kelder. Het gebouw zal vorstvrij
worden gefundeerd (max. verstoringsdiepte van 80 cm).
Centraal op het terrein worden twee paprikaserres voorzien, gescheiden door een betonpad. Deze
serres, met een gezamenlijke oppervlakte van. ca. 41.842 m2, worden voorzien van een paalfundering.
Deze fundering betekent gemiddeld een verstoring met een diepte van 0,85 m onder het huidige
maaiveld, plaatselijk wordt voorzien in een verstoring tot 1,19 m onder het huidige maaiveld.
In de noordelijke hoek van het terrein wordt een nieuw waterbassin voorzien. Dit bassin, met een
oppervlakte van ca. 3.384 m2, zal een inhoud hebben van 11.548 m3. Het bassin zal een diepte hebben
van ca. 2,13 m onder het huidige maaiveld. Rondom het bassin wordt een aarden wal voorzien.
Een deel van de geplande werken zullen publiekdomein, namelijk de Polderstraat, doorsnijden. Er
zullen leidingen ingegraven worden om de reeds bestaande serres ten zuiden van de Polderstraat met
de nieuwe serres te verbinden. Hierdoor behoort het perceel van de reeds aanwezige serres ook tot
het projectgebied.
Tussen de verschillende elementen wordt voorzien in de aanleg van betonpaden, dit om alles met
elkaar te verbinden.
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Fig. 1.5: Gegeorefereerd inplantingsplan.
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Fig. 1.6: Voorontwerp van de bedrijfswoning met bijhorende refter en sanitaire ruimte.
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Fig. 1.8: Synthesekaart van de geplande werken geplot op het kadaster.
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1.1.5 Werkwijze en motivatie bronselectie
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen7. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van België, de tertiair
geologische kaart, de quartair geologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI8 online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS.
De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.
Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed9. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen of
de Popp-kaart) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en
bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een archeologienota.

7

www.dov.vlaanderen.be
Nationaal Geografisch Instituut Belgie.
9
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
8
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1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie10.
Het projectgebied is gelegen in Weelde, een dorp in de gemeente Ravels. Het ligt in het noorden van
België in de archeoregio van de Kempen (fig. 1.2) en meer specifiek de Noorderkempen. Het uiterlijk
van de Noorderkempen wordt structureel gekenmerkt door brede ruggen en depressies die zeer
geleidelijk in elkaar overgaan.
Het onderzoeksgebied is dus te situeren in een licht glooiend landschap vlak aan de riviervallei van de
Aa. Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Maas en watert af in zuidoostelijke richting. Het
terrein ligt op een hoogte tussen 28,8 en 29,4 m TAW (fig. 1.9 en 1.10). Het detail uit het digitaal
hoogtemodel (fig. 1.10) en het terreinverloop (fig. 1.11) tonen aan dat er grote hoogteverschillen zijn
binnen het plangebied. Het terrein glooit licht naar het zuiden toe. De knik in het profiel is te duiden
door de afwateringsgeul die van noordwest naar zuidoost door het plangebied loopt.

Fig. 1.9: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHMII) met aanduiding van het projectgebied.
Schaal 1/10000.

10

Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 1.0.
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Fig. 1.10: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van de twee terreinprofielen.

Fig. 1.11: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van noordwest naar zuidoost (paars) en
van zuidwest naar noordoost (oranje).
Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit afzettingen uit de Merksplas B
Formatie (codering MeB). Deze formatie vormde zich tijdens het Boven-Plioceen (5,3 Ma – 3,6 Ma11)
toen het noorden van België tijdens periodes van relatieve hoge zeespiegelstanden door ondiepe
zeeën overspoeld werd. Bij het begin van het Quartair (vanaf 2,58 Ma) trad een sterke afkoeling op en
verdween het mariene afzettingsregime in België. Hieronder staan de verdere voor het projectgebied
beschikbare gegevens opgesomd volgens www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.
•

11

Volgens de tertiair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.12) is het voornaamste
lithografische kenmerk van de Formatie van Merksplas B het voorkomen van wit tot grijsbruin
grof zand dat grindhoudend en glimmerhoudend is. Andere inclusies zijn silteuze en
kleihoudende lenzen en schelpfragmenten.

Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
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•

•

De quartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.13) duidt het
onderzoeksgebied aan met code 25. Deze code verwijst naar een sequentie van verschillende
afzettingen: ten eerste getijnenafzettingen met mogelijke intercalatie van fluviatiele en
eolische afzettingen. Deze afzettingen dateren van het Vroeg-Pleistoceen. Daarboven worden
fluviatiele afzettingen van het vroeg-Pleistoceen aangetroffen, samen met hellingsafzettingen
van het quartair en tenslotte eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen).
De bodemkaart (fig. 1.14) toont vier verschillende bodemtypes op het projectgebied, namelijk
een Sdc-bodem in het noorden en een l-Sec-bodem, een l-Seg -bodem en een l-Sdg-bodem in
het zuiden. Een Sdc-bodem omvat een matig natte lemige zandbodem met een verbrokkelde
textuur B-horizont. In het zuiden wordt een natte lemige zandgrond gekarteerd met een
verbrokkelde tot duidelijke humus en/ of ijzer B en reductiehorizont. Het leemsubstraat kan
verwacht worden op een geringe of matige diepte (20 – 125 cm).

Fig. 1.12: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.13: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.

Fig. 1.14: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Ravels, meer specifiek in de deelgemeente Weelde. Het
dorp wordt een eerste maal vermeld in 1196 als Welde12. In 1260 staat het gekend als Welderen en
vanaf 1307 als Weelde13. De naam houdt verband met het Middelnederlandse woord “welle” wat
verwijst naar een put of bron, in dit geval de bron van de Aa die in Weelde ontspringt. In de
middeleeuwen lag Weelde in het markgraafschap Antwerpen. Ook Poppel (net als Weelde een
deelgemeente van Ravels) behoorde op het einde van de 13de eeuw t ot het hertogelijk domein. Onder
Jan I (1268-1294) werd Weelde een vrijheid. Tot en met de 16de eeuw was landsbouw vrijwel de enige
bron van inkomsten. Vanaf de 20ste eeuw komt er een aanzienlijke verschuiving naar de veeteelt.
De kerk van Weelde werd vermoedelijk in de Karolingische periode (8ste tot 10de eeuw) gesticht door
een feodale heer. De kerk werd toegewijd aan Sint-Michiel. De huidige kerk, opklimmend tot ca. 15251529 werd na een brand in 1841 heropgebouwd.
Het projectgebied is gelegen in een landelijke omgeving ten oosten van de dorpskern van Weelde. De
Ferrariskaart ( 1777, fig. 1.15) toont dat het projectgebied niet bebouwd was en dat het volledig in
gebruik was als droge heide. Ook op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, fig. 1.16) en de kaart van
Vandermaelen (1846-1854, fig. 1.17) is geen bebouwing zichtbaar op en rond het projectgebied.
Centraal binnen het projectgebied wordt op de Ferrariskaart (fig. 1.15) een kruispunt van twee wegen
gesitueerd: een weg die van west naar oost loopt en een tweede met een zuidwestelijkenoordoostelijke oriëntatie. Deze twee wegen zijn op de Atlas der Buurtwegen en de kaart van
Vandermaelen nog zichtbaar, zij het wel met een licht gewijzigd tracé. Op dit moment zijn deze wegen
niet meer aanwezig.
In 1971 is volgens de luchtfoto (fig. 1.18) het volledige terrein nog in gebruik als grasland, vanaf de
luchtfoto uit 1979-1990 (fig. 1.19) is het gebouw aanwezig dat er nu nog staat. Dit gebouw zal in functie
van de geplande ontwikkeling gesloopt worden. Hoewel de dorpskern van Weelde groter en denser
bebouwd is, blijft het projectgebied gesitueerd in een ruime, landelijke regio.

12
13

Vandeputte 2008: 284.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121959
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Fig. 1.15: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.16: Detail uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.17: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het
projectgebied.

Fig. 1.18: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Uittreksel uit een luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.20: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.21: Uittreksel uit een luchtfoto van 2008 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.22: Uittreksel uit een luchtfoto van 2018 met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
Hoewel het projectgebied is in een regio met een zeer hoog archeologisch potentieel, (fig. 1.23) zijn er
in het verleden slechts een beperkt aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. Vermoedelijk is dit
te wijten aan het zeer landelijke karakter van de regio. Omdat er geen bouwwerkzaamheden worden
uitgevoerd, kunnen er ook geen onderzoeken plaatsvinden in het kader van de Malta-archeologie.
Het projectgebied is gelegen net ten zuiden van een archeologisch onderzoek dat van 18 april tot en
met 29 juli 1997 werd uitgevoerd door het toenmalige IAP14. Tijdens dit onderzoek werd een middenbronstijd necropool en een inheems-Romeins grafveldje aangetroffen15. In totaal werden 32
grafstructuren onderzocht (fig. 1.24). Ten noordwesten van daarvan werd tergelijkertijd een
nederzetting uit de midden-bronstijd opgegraven16. Tijdens het onderzoek werden in totaal twee
huisplattegronden en plattegronden van minstens vier andere structuren aangetroffen (fig. 1.25).
Langs de Aa zijn verschillende archeologische vondstlocaties gekend uit de steentijd17. Het merendeel
van de locaties betreffen vondsten in het kader van een veldprospectie en/of controle van werken. De
vondsten van deze locaties tonen menselijke aanwezigheid vanaf het Mesolithicum.
Ten zuidwesten werd bij een archeologisch vooronderzoek (proefsleuven) meerdere kuilen met
afbraakmateriaal aangetroffen (CAI 151319). Vermoedelijk is dit materiaal afkomstig van de structuren
zichtbaar op de Ferrariskaart.
Het is niet duidelijk wat de CAI-locatie 100360 inhoudt, op de inventaris zou nog informatie worden
toegevoegd door C. Verbeek, maar deze ontbreekt.
Ten zuidwesten van het projectgebied werd in het kader van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag een archeologienota met beperkte samenstelling opgemaakt (ID 558118). De
aard van de geplande werken gecombineerd met de reeds gekende verstoringen ter hoogte van het
projectgebied, maakte dat verder archeologisch onderzoek binnen het projectgebied niet noodzakelijk
was en niet zou leiden tot kenniswinst. Verder onderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag
werd dan ook niet aanbevolen.

14

Nu het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Annaert 2012: 7-90.
16
Annaert 2006: 49-80.
1717
CAI 100350, CAI 100771, CAI 100349 en CAI 100772.
18
Yperman 2017.
15
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Fig. 1.23: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied en een synthese van de
culturele waarden in de omgeving.
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Fig. 1.24: Zicht op de funeraire structuren aangetroffen ten noorden van het projectgebied19.

Fig. 1.25: Opgravingsplan ter hoogte van de aangetroffen nederzetting uit de midden-bronstijd20.

19
20

Annaert 2012: 9.
Annaert e.a. 2006: 53.
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1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie)
Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Het projectgebied
ligt in een landelijke omgeving, op een heuvelrug in de buurt van verschillende waterlopen. Volgens
de bodemkaart is er sprake van een mogelijk dik afdekkend (antropogeen) pakket, wat de
bewaringskans voor in situ steentijd(artefacten)sites verhoogt. In de nabijheid van het plangebied
(binnen een straal van 1 km, weliswaar dichter bij de Aa) werden verschillende artefacten uit de
Steentijd (voornamelijk Mesolithicum) aangetroffen. Beide factoren dragen bij aan de kans op het
aantreffen van een in situ steentijd artefactensite.
Voor het aantreffen van vindplaatsen uit de metaaltijden en Romeinse periode wordt een hoge
verwachting opgesteld. Ten noorden van het projectgebied (op ca. 600 m) werd een grafveld uit de
midden-bronstijd en een inheems-Romeins grafveldje onderzocht. Ten noordwesten werd een
nederzetting uit de midden-bronstijd onderzocht. Het rurale landgebruik van het terrein (gras- en
weilanden na cultivatie) biedt verder geen verhoogde indicatie voor Middeleeuwse
(bewonings)sporen. Mogelijke grondsporen die kunnen worden aangetroffen, zullen vermoedelijk
eerder in verband staan met historische landbouwactiviteit. Voor de Nieuwe en Nieuwste Tijd werden
in de bureaustudie eveneens geen archeologische indicaties teruggevonden.
In de ruimere omgeving van het plangebied zijn weinig archeologische prospecties uitgevoerd naar
aanleiding van grote infrastructuurwerken. Het schijnbaar ontbreken van archeologische vindplaatsen
kan dus eerder het gevolg zijn van het ontbreken van een systematische archeologische inventarisatie
van de regio. Ook gezien de grootte van terrein dat beschikbaar is voor onderzoek, bestaat een groot
potentieel op kennisvermeerdering. Een eventuele opgraving zal ten volle bijdragen aan een beter
begrip van de (pre)historische antropogene activiteit binnen de regio Weelde/Ravels en de Antwerpse
Noorderkempen in het algemeen.

1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Binnen het vergunningsgebied worden archeologische waarden in de ondergrond bedreigd door bouw
van twee grote serres met bijhorende bedrijfswoning en waterbassin. Het landschap van het
plangebied is een licht glooiend terrein (naar het zuiden en zuidoosten toe), aan de riviervallei van de
Aa. Door middel van het bureauonderzoek is er een potentieel aangetoond voor het aantreffen van
zowel steentijd artefactensites als grondsporensites vanaf het neolithicum tot en met de
middeleeuwen. Er bestaat tevens een groot potentieel tot kennisvermeerdering, gezien de grootte van
het terrein dat beschikbaar is voor verder onderzoek en het ontbreken van systematisch archeologisch
onderzoek in de ruimere omgeving. Aan de zuidoostelijke zijde van het projectgebied staat momenteel
een woning met bijgebouwen. Deze gebouwen worden afgebroken in functie van de geplande
ontwikkeling. Het is op dit moment niet duidelijk of de bouw van deze structuren het archeologische
vlak heeft gereikt of niet.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden voor het volledige terrein..
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Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Er zijn geen elementen verzameld die de aan- of afwezigheid van archeologisch relevante sites
bevestigen.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites is groot, aangezien er tot op heden
nauwelijks archeologische opgravingen of systematische prospecties met ingreep in de bodem in de
nabije omgeving van het terrein hebben plaatsgevonden. Tevens is er een groot en relatief
onverstoord terrein beschikbaar voor onderzoek (vergunningsgebied: ca. 5,1 ha). Een eventuele
opgraving zal ten volle bijdragen aan een beter begrip van de (pre)historische antropogene activiteit
binnen de regio Weelde/Ravels en de Antwerpse Noorderkempen in het algemeen.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 3.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken betreffen de bouw van twee serres met bijhorende bedrijfswoning en
waterbassin. Voor de bouw van de serres (ca. 41.842 m2) wordt voorzien in een verstoringsdiepte
tussen 97 en 119 cm onder het huidige maaiveld. De woning (ca. 249 m2) wordt niet voorzien van een
kelderverdieping en zal vorstvrij worden gefundeerd (standaard ca. 80 cm onder het huidige maaiveld).
Het waterbassin (ca. 3.884 m2) zal worden uitgegraven tot een diepte van ca. 213 cm onder het huidige
maaiveld. Het aanpassen van de plannen om zo een behoud in situ te bewerkstelligen behoort binnen
het huidige project niet tot de mogelijkheden.
Gezien de afwezigheid van een archeologische site niet afdoende kan worden bewezen, enkel op basis
van een bureauonderzoek, dient verder archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden, in de vorm
van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek (eventueel aangevuld met een
archeologisch booronderzoek).
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Bijlage 1 Plannenlijst
Bureauonderzoek (2017F296)
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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1.1
Topografische kaart
Locatie projectgebied
1/5.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.2
Archeoregio’s
Locatie gemeente
-

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.3
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.4
Luchtfoto
Detail terreincondities
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.5
Inplantingsplan
Inplanting van geplande werken
Digitaal, initiatiefnemer
Gegeorefereerd (W. Decramer)
2018
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Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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1.6
Voorontwerp
Bedrijfswoning
Digitaal (initiatiefnemer)
2017
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.7
Snedes
Snedes van geplande ontwikkelingen
Digitaal (initiatiefnemer)
2017
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Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.8
Kadasterplan
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1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd ((W. Decramer)
2018
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Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.9
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
Hoogteverloop
1/10.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.10
Digitaal hoogtemodel (DHMII)
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1/5.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.11
Terreinverloop
Hoogte van het projectgebied
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.12
Tertiair geologische kaart + topografische kaart
Bodemopbouw
1/10.000
Digitaal, gegeorefereerd (A. De Raymaeker)
1989-2001

Plannummer
Type plan

1.13
Quartair geologische kaart + topografische kaart
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bodemopbouw
1/10.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
1991-2005

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.14
Bodemkaart + Topografische kaart
Bodemopbouw
1/5.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2012-2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.15
Ferrariskaart
Historische kaart
1/10.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.16
Atlas der Buurtwegen
Historische kaart
1/5.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
1840

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.17
Vandermaelenkaart
Historische kaart
1/10.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
1846-1954

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.18
Luchtfoto
Plangebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
1971

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.19
Luchtfoto
Plangebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
1979-1990
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Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
Datum

1.20
Luchtfoto
Plangebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2000

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.21
Luchtfoto
Plangebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2008

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.22
Luchtfoto
Plangebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.23
Topografische kaart + CAI-gegevens
CAI
1/10.000
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1.25
Opgravingsplan
Sporenplan
Analoog, Annaert e.a. 2006: 53
2018

Landschappelijk booronderzoek (2018D63)
Plannummer
Type plan
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2.1
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1/2.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018
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Aanmaakschaal

2.2
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Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018
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Type plan
Onderwerp plan
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Aanmaakwijze
Datum

2.3
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Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018
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Type plan
Onderwerp plan
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Datum

2.4
Topografische kaart
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1/2.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Programma van maatregelen
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.1
Kadasterplan
Locatie projectgebied
1/3.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.2
Kadasterplan
Zone geselecteerd voor verder onderzoek
1/2.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3.3
Kadasterplan
Inplanting proefsleuven
1/2.500
Digitaal, gegeorefereerd (W. Decramer)
2018
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opp. 22,47m²

opp. 48,39m²

8
7

CORRIDOR

3
2
1

6
5
4

wasm.

SLAAPKAMER 1
opp. 15,96m²

N

Verdieping 1 - 1/100

GROENDAK

DAKTERRAS

GROENDAK

opp. 41,91m²

PLAT DAK

N

Dakplan - 1/100

Voorgevel - 1/100

Zijgevel rechts - 1/100

1m

gemeenteweg in asfalt

CO2: ø630
verwarming T°↑aanvoer: ø168/250
verwarming T°↑retour: ø168/250
verwarming T°↓aanvoer: ø160
verwarming T°↓retour: ø160
voedingswater: ø160

retour drainwater: ø125
wachtbuis elektriciteit: ø110
elektriciteit: ø110
wachtbuis: ø250
koppeling waterbassins: ø250
3m

-0.80 m

+0.15 m

-0.81 m
176 m

-0.75 m

-0.84 m

-0.86 m

-0.77 m

-0.76 m

7.2 m

6m
-0.77 m

-0.79 m

-0.81 m

-0.40 m

-0.61 m

snede C:C

+7.4 m

+7.2 m

0m

+0.05 m -0.30 m

+0.01 m -0.26 m

+0.07 m

+0.11 m

-0.45 m

-0.68 m

+0.14 m

-0.77 m

+0.17 m

-0.85 m

+0.2 m

+7.2 m

+0.16 m

-0.97 m

-1.06 m

+0.13 m

+0.12 m
-0.73 m
-0.92 m
-1.19 m

130 m

+0.10 m

-0.64 m

+0.08 m
-0.65 m

+0.05 m

+0.08 m
-0.52 m

+0.05 m

-0.69 m

+0.03 m

-0.57 m

+0.01 m -0.50 m0 m

130 m

snede A:A

+7.4 m

+7.2 m

+2.37 m
0 m -0.43 m +0.01 m

-0.45 m

+0.05 m

-0.50 m

+0.07 m

+0.11 m

-0.56 m
130 m

-0.68 m

+0.14 m

-0.86 m

+0.17 m
-0.90 m

+0.2 m
-0.83 m

-0.77 m

+0.16 m

-0.76 m

+0.13 m
+0.12 m
-0.55 m
-0.73 m
-0.80 m

+0.10 m
-0.55 m
130 m

-0.57 m

+0.03 m
-0.55 m

+0.01 m -0.48 m

-0.43 m

-0.45 m -0.03 m

+2.37 m
-0.46 m

-0.42 m

-0.43 m
-2.13 m

15 m

snede B:B

Afwijking basisnormen
Nieuwe inplanting serrecomplex
ligging: Schootseweg 12, 2381 Ravels
Schootseweg 16
2381 Ravels

50 m

bouwadviseur: Peter Op't Roodt (SBB)

-0.39 m

-0.39 m

