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1 Gemotiveerd advies
In opdracht heeft ADEDE in augustus 2018 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Brecht
Bethaniëlei. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van een nieuwbouw. In
augustus 2017 werd binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de
resultaten van dit onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven
geadviseerd werd ten einde het archeologische potentieel van de site te waarderen en te verfijnen.
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/4453

Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid aantonen dat er zich binnen de contouren
van het onderzoeksgebied archeologische sites bevinden. Evenmin kon het de afwezigheid ervan
aantonen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er 3 sleuven en 1 dwarssleuf aangelegd. De bodem was
gekarteerd volgens de bodemkaart als zandbodem met verbrokkelde B-horizont. Tijdens het
onderzoek werd inderdaad dergelijke bodem vastgesteld. Op het terrein werden voorafgaand aan het
archeologisch onderzoek bomen gerooid en werden de stronken verwijderd onder archeologische
begeleiding.

Niet tegenstaande het bodembestand intact bleek, werden er tijdens het veldwerk toch geen
antropogene sporen aangetroffen. Er werden eveneens geen vondsten aangetroffen, wat aansluit bij
de veronderstelling dat het projectgebied niet gebruikt werd voor bewoning en/of artisanale
activiteiten.

Daarom adviseert ADEDE bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
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2 Programma van maatregelen
2.1

Administratieve gegevens

Projectcode

2018G38

Site

Bethaniëlei - Brecht

Projectsigle ADEDE

BRE-BET

Ligging

Bethaniëlei
Punt 1 (NO): X: 165722,969m

Bounding Box

Y: 219946,165m
Punt 2 (ZW): X: 165612,951m
Y: 219874,840m

Topografische kaart
Kadaster
Soort onderzoek

Zie plannr. 1
Brecht, Afd. 5, Sectie B, nr. 25D²
Zie plannummer 3
Vooronderzoek met ingreep in de bodem
HASA-architecten bv bvba

Opdrachtgever

Kapellekensweg 5
BE 2812 Muizen

Aard van de vervolgwerken

Nieuwbouw internaat + bijhorende
infrastructuur

Uitvoerder

ADEDE bvba

Erkenningsnummer ADEDE bvba

2015/00058
Derweduwen Natascha

Erkend archeoloog

2018/00210
Simon Claeys
2017/00184

Tijdelijke bewaarplaats archief

ADEDE bvba
Derweduwen N., 2018. Bethaniëlei te Brecht

Bibliografische referentie

(Antwerpen). Verslag van de resultaten door
middel van proefsleuven, ADEDE Archeologisch
Rapport 329, Gent.

Grootte projectgebied

Ca. 2962m²

Periode uitvoering

Augustus 2018
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Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed

Nota, Proefsleuvenonderzoek

Verstoorde zones

Niet van toepassing

2.2

Volledigheid van het onderzoek

Het was mogelijk om het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende zekerheid
een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed. Er heeft
voor het plangebied een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.
2.3

Waardering van de archeologische site

Er werden geen antropogene archeologisch relevante sporen aangetroffen, noch werden er vondsten
gerecupereerd. Bijgevolg is er dus geen sprake van een archeologische site.
2.4

Afwijking Programma van maatregelen bureauonderzoek

Het voorgestelde Programma Van Maatregelen werd als dusdanig uitgevoerd.
2.5

Bepaling van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische voor- en/of
vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder (voor)onderzoek dan
ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook –
conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van maatregelen is bijgevolg
niet van toepassing.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de
wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden
aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
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