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Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2018-0175

Projectcode Onroerend Erfgoed

2018K266
2019A23

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Rijkevorsel

Straat

Merksplassesteenweg

Gemeente

Rijkevorsel

Afdeling

2

Sectie

D

Percelen

89x24 en 89y24

Noordoost

X: 180728.310761574
Y: 226660.158465278

Noordwest

X: 180655.183002315
Y: 226637.42956713

Zuidoost

X: 180752.740639637
Y: 226571.522067726

Zuidwest

X: 180681.864752315
Y: 226542.067016204

Oppervlakte plangebied

4432,5 m²

Erkend Archeoloog

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

2.2 Resultaten landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek werd er een archeologische verwachting op sites uit de steentijd,
metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen toegeschreven aan het plangebied. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek zijn er echter geen sporen en /of vondsten aangetroffen die wijzen op
archeologische sites. Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn vier antropogene
sporen aangetroffen. Twee sporen zijn mogelijk antropogeen of mogelijk natuurlijk. Drie sporen zijn
duidelijk van natuurlijke oorsprong. Alle antropogene sporen hebben een gelijkaardige vulling als de
bovenliggende ophogingslaag, hierdoor kunnen alle sporen als post-middeleeuws tot zeer recent
aanschouwd worden. Vermoedelijk is er binnen de contouren van het plangebied geen
archeologische site aanwezig geweest, indien er wel een archeologische site aanwezig is geweest
zal deze site grotendeels verstoord zijn door de aanleg van het recreatiepark en winkelcentrum
Breebos. Mogelijk zijn archeologische sites uit de steentijd, dichter bij de beekvallei terug te vinden.
Archeologische sporensites uit de metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen zijn
vermoedelijk op de iets hoger gelegen zones ten terug te vinden.

2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek te Rijkevorsel, Merksplassesteenweg, leverde geen archeologische
relevante sporen op. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het
plangebied geen archeologische site aanwezig is. Aangezien er geen archeologische site aanwezig
is, is er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd
hierdoor niet opgemaakt.
Er wordt een advies gegeven om de terreinen vrij te geven.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het
ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig
beschouwd worden.
Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de
bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in
artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen
na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.
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