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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Het projectgebied bevond zich oorspronkelijk ter hoogte van poldergronden en bestond uit nattere
gronden en landbouwgronden. Over het projectgebied liep de Kleine Watergang. Het gebied was
gelegen op ca. 2 m TAW.
Het huidig landschap ontstond in de tweede helft van de 20ste eeuw toen de dokken aangelegd
werden en de terreinen opgespoten werden en ingericht werden als industrieterreinen. Op basis van
het Digitaal Hoogtemodel kan men vaststellen dat het om een ophoging van ca. 3,6-4 m gaat.
Afhankelijk van de bewaring van het onderliggende polderlandschap kunnen nog archeologische
resten aanwezig zijn.

1.2. IMPACTBEPALING
Het projectgebied is momenteel bebouwd en verhard. In het zuidoosten zullen de drie loodsen
behouden blijven, ook in het westen blijft de huidige bebouwing en verharding behouden. In functie
van de nieuw op te richten gebouwen en installaties zullen volgende werken uitgevoerd worden.
Hierbij zal men tot ca. 70 cm onder het huidig maaiveld afgraven:
- Afbraak boogloods 4 (221 m²)
- Uitbreken grindverharding (940 m² en 1000 m²)
- Uitbreken asfaltverharding (336 m², 440 m² en 887 m²)
- Uitbreken wandelpad in beton (210 m²)
- Verplaatsen legioblokken
- Verhuizen weegbrug
- Omheining afbreken
In het westen zullen opslagtanks opgericht worden. Deze zijn gefundeerd op paalfunderingen die
maximaal 7 m diep gaan en in een grid van 28,95 op 34,4 m geplaatst worden.
Centraal wordt de nieuwe installatie opgericht. Deze zijn gefundeerd op palen en gaan maximaal 7 m
diep.
In het noordoosten wordt een controlekamer (235 m²) opgericht. Deze is gefundeerd op
strookfunderingen die 80 à 100 cm diep zullen gaan. De opbouw van de vloerplaat kent een dikte van
50 cm (incl. funderingskoffer). Er wordt ook een brandlokaal voorzien van 15 m². Deze zal gefundeerd
worden op een vloerplaat van 50 cm.
De overige zones worden verhard en kennen een opbouw van ca. 60 cm.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het terrein ca. 3,6-4 m opgehoogd te zijn. Onder deze
ophoging kunnen archeologische sites nog goed bewaard zijn en het potentieel voor begraven
vindplaatsen is dan ook bestaande ter hoogte van de drogere zones.
De impact van de geplande werken gaat enkel ter hoogte van de palen dieper dan de gekende
ophoging van het terrein. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die een zeer beperkt en
versnipperd beeld zouden geven. De andere ingrepen, zoals de funderingen van de controlekamer,
verhardingen en leidingen gaan niet dieper dan de gekende ophoging. Indien archeologische resten
aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Verder onderzoek van het terrein zou dan
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ook geen nuttige kenniswinst opleveren, waardoor geen bijkomend archeologisch onderzoek
noodzakelijk is.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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