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1 Inleiding
Het plangebied is gelegen aan het Kruispad 4 te Rijkevorsel (Fout! Ongeldige
bladwijzerverwijzing.). Op dit adres is het lokaal van de korfbalclub gelegen die op
het perceel achter het lokaal drie sportvelden in kunstgras wil heraanleggen.

Figuur 1. Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied.
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2 Technische fiche/administratieve gegevens
Naam site
Ligging
Provincie
Kadastrale gegevens
Bounding Box

Onderzoek
Projectcode
Uitvoerders/actoren
Erkend archeoloog
Nummer wettelijk depot
Termijn
Geplande ingreep
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte geplande werken
Geldende wetgeving en voorwaarden

Randvoorwaarden
Doelstelling

Thesaurus

Kruispad
Kruispad 4, 2310 Rijkevorsel
Antwerpen
Rijkevorsel, AFD 2, sectie E, perceelnr. 147/c
X
Y
176.683,58
225.809,78
176.773,61
225.845,29
176.133,85
225.785,19
176.724,78
225.757,79
Archeologisch en geschiedkundig bureauonderzoek
2018I256
Elly N.A. Heirbaut, LAReS bvba
Jeroen Vermeersch
Elly N.A. Heirbaut: OE/ERK/Archeoloog/2016/00162
Niet van toepassing
28 september 2018
Aanleg sportvelden
5.576 m2
3.168 m2
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De nota werd
opgesteld overeenkomstig de Code van Goede Praktijk. De
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft, bedraagt 3.000 m² of meer, of 5.000
m2 of meer in het geval van industriegebieden, zoals bepaald
in artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013.
Niet van toepassing
Het doel van deze archeologienota is om via de tot op heden
beschikbare bronnen (bureauonderzoek) na te gaan wat het
archeologische potentieel van het projectgebied is, wat de
mogelijke bedreigingen zijn voor het eventueel aanwezige
bodemarchief, en hoe hiermee dient omgegaan te worden.
Archeologienota
met
beperkte
samenstelling,
bureauonderzoek
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3 Onderzoeksvragen
In het kader van dit bureauonderzoek zijn van tevoren enkele vragen geformuleerd
waarop het onderzoek antwoord tracht te vinden.
1. Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en
cultuurhistorische potentieel van het terrein?
2. Welke archeologische sites zijn bekend in of nabij het projectgebied?
3. Wat is de landschapshistoriek/evolutie in gebruik van het terrein?
4. Wat is de impact van de geplande werken?
5. Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende informatie op of is er
aanvullend vooronderzoek (al dan niet met ingreep in de bodem) nodig? In het
laatste geval: welke methode levert het meeste informatie op?
Voor de resultaten van het bureauonderzoek wordt hier volstaan met te verwijzen
naar hoofdstuk 5 van het eerste deel van de archeologienota.
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4 Kennisvermeerderingspotentieel van het projectgebied en aanbeveling
Op basis van de landschappelijke gegevens is er voor het projectgebied een potentieel
op het aantreffen van archeologische resten vanaf de steentijd tot en met de
middeleeuwen, met een hoge kans op sporen en vondsten uit de steentijd en
metaaltijden. Deze resten kunnen goed bewaard gebleven zijn vanwege de ophoging
met plaggen waardoor oudere resten gevrijwaard zijn van recente ploegactiviteit.
Echter, aangezien de geplande werken de onderkant van de plag nooit bereiken en
dus de mogelijke archeologische resten ook niet zullen raken, blijven zij bijgevolg
buiten het bereik van de geplande werken.
Het uitvoeren van archeologisch onderzoek zal daardoor ook geen enkele bijdrage
leveren met betrekking tot kennisvermeerdering: de geplande werken zullen immers
zo goed als volledig worden uitgevoerd in deze ophoging, waardoor er geen kans is
om eventuele archeologische resten onder deze ophoging te raken.
Er wordt daarom ook geadviseerd het plangebied vrij te geven voor de geplande
heraanleg. Er is geen programma van maatregelen opgesteld.
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Lijst van figuren
projectcode

fig.nr.

type

onderwerp

schaal
origineel

schaal
afbeelding

aanmaakdatum
origineel/afbeelding

2018I256

1

kadasterkaart

aanduiding van plangebied op GRB

1:10.000

1:10.000

september 2018
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