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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Antwerpen Zonnestroomstraat, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem
1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•
•

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Huidige toestand1
Het projectgebied heeft een grootte van ca. 4592m² en is op heden braakliggend terrein.
Recent zijn bodemingrepen in het projectgebied voltrokken en dit om de treinsporen en andere
infrastructuuraanhorigheden in het projectgebied te verwijderen en het terrein bouwrijp te
maken. Bij het bouwrijp maken is een bodemingreep gebeurd. Hierbij is 30 tot 35cm van de
bovenste bodemlaag verwijderd, daarna werd het terug aangevuld met 70cm goede grond.
Dezelfde bodemingreep werden ook op de voormalige terreinen van Blue Gate, een deel van
de voormalige petroleumsite, waartoe het projectgebied ook tot behoort, uitgevoerd. De
stedenbouwkundige werken op Blue Gate gingen vooraf aan een archeologienota met
bureauonderzoek (2017D295) en landschappelijke boringen (2017D296).
Op de meest recente luchtfoto is te zien dat de terreinen ten westen van het projectgebied
reeds bouwrijp zijn gemaakt. Deze werken zijn op de luchtfoto in uitvoering in het
projectgebied.

1

Informatie verkregen via de initiatiefnemer.
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Figuur 1: Aanduiding van de locatie van het projectgebied. Op het eerste plan aangeduid met de letter A en op het
tweede plan door de gele parallellogram (bron: initiatiefnemer).
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1.2.4. Geplande werken2
Het projectgebied heeft een grootte van ca. 4592m² waarop een schoolgebouw met
aanhorigheden wordt ingepland (zie Figuur 2 en Figuur 3 en bijlage 4). De schoolgebouwen
zullen een oppervlakte van ca. 2016m² beslaan en gepaard gaan met een bodemverstoring
van ca. 120cm onder het huidige maaiveld. De verharding omslaat ca. 857m² en kent een
bodemverstoring van ca. 80cm onder het huidige maaiveld. Ca. 1084m² ondergaat een
bodemingreep van ca. 30cm onder het huidige maaiveld door groenaanleg. Plaatselijk zijn er
diepere bodemverstoring van ca. 200cm onder het maaiveld (totale oppervlakte ca. 37m²) voor
de aanleg van twee liftputten en een ondergrondse opslagplaats en van ca. 400cm onder het
maaiveld (totale oppervlakte ca. 68m²) voor de aanleg van een olieopslagplaats, een
regenwaterput en een septische put. Er moet ook rekening worden gehouden met plaatselijk
diepere bodemverstoringen door rioleringen en nutsleidingen (zie Figuur 3). De precieze
diepte en aanleg hiervan is nog niet bekend.
Geconcludeerd kan gesteld dat over de hele oppervlakte van het projectgebied wisselende
bodemverstoring worden uitgevoerd van ca. 30 tot 400cm onder het huidige maaiveld. Er kan
van een aanzienlijke bodemverstoring worden uitgegaan. Bij de geplande werken dient
rekening gehouden dat recent ca. 30-35cm van de bovenste pakketten van de bodem (met
vervuilende assen) werd afgegraven en dat de grond daarna met ca. 70cm propere aarde werd
afgedekt. Deze werken hangen niet vast aan deze archeologienota, ze zijn reeds uitgevoerd
en waren verbonden aan een eerdere archeologienota (bureauonderzoek: 2017D295 en
landschappelijk booronderzoek: 2017D296).

2

Informatie verkregen via de initiatiefnemer.
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Figuur 2: Inplantingsplan van het projectgebied na de geplande werken (bron: initiatiefnemer).

Figuur 3: Aanduiding van de bodemingrepen bij de geplande werken (excl. afbraakwerken) (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 4; Inplantingsplan op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be en
initiatiefnemer) (bijlage 4).

1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de stad Antwerpen in het algemeen werd de online databank
van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.3 Als aanvulling hierop werden
verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt4, de centrale toegangspoort tot

3
4

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
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geografische overheidsinformatie, en via Cartesius5, een databank die kaarten bundelt van het
NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s
bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s
werd het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het
landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die
betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een
kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene
dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.6 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.7

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht deze
informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage bij dit
rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst gegoten en
kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke onderzoeksstrategie
daarvoor aangewezen is.

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

5

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
7 http://www.ngi.be/topomapviewer/
6

Archeologienota ANTWERPEN ZONNESTROOMSTRAAT
07-02-2019
Projectcode: 2018K247
Verslag van resultaten bureauonderzoek

12

2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Het projectgebied is in de stad Antwerpen gelegen. Het projectgebied situeert zich ten
zuidwesten van de stadskern van Antwerpen en ten zuiden van de Schelde (zie Figuur 5 en
bijlage 1). Het projectgebied situeert zich volledig in de voormalige industriële site Petroleum
Zuid. Deze grote industriële site situeert zich tussen het Zuid en Hoboken. Het terrein werd in
de eerste jaren van de 20ste eeuw ingericht als industrieel gebied van de toen bloeiende
petroleumindustrie.8

Figuur 5: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).

Het projectgebied maakt deel uit van het verlaten vormingsstation Kiel dat in de eerste helft
van de 20ste eeuw werd aangelegd voor de afvoer van petroleum. Het projectgebied maakt dus
deel uit van een voormalige industriesite, die nu is ingedeeld als parkgebied (zie bijlage 4a en
8

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Petroleum Zuid. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126658 op 03/12/2018.
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Figuur 7). De spoorweg- en andere infrastructuren in het projectgebied zijn reeds verwijderd,
het terrein is ook reeds bouwrijp gemaakt waarbij 30-35cm van de grond is afgegraven en
daarna 70cm propere grond is aangebracht. Op ca. 550m ten noorden van het projectgebied
stoomt de Schelde. Op de topografische kaart in detail (zie bijlage 2 en Figuur 6) zijn deze
infrastructuren nog aangeduid. Kadastraal is het projectgebied terug te vinden onder afdeling
9, sectie I, percelen: 2917c (partim) en 2917d (partim (zie bijlage 3 en Figuur 8). Binnenkort
wordt het projectgebied een eigen lot en krijgt het ook een nieuw perceelsnummer, namelijk:
2917k. De bodemgebruikskaart uit 2001 is het volledige projectgebied aangeduid als andere
infrastructuur (zie bijlage 5 en Figuur 9). Aangezien de structuren in het projectgebied recent
zijn verwijderd, is het niet onlogisch dat ze op de topografische kaart, het kadasterplan en de
bodemgebruikskaart nog zijn afgebeeld.

Figuur 6: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 2).
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Figuur 7: Gewestplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 4a).

Figuur 8: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 3).
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Figuur 9: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).

2.1.2. Landschappelijke situering
Antwerpen bevindt zich aan de Schelde en ontstond op een oostwest gerichte landrug op de
lijn Oude Beurs, Wolstraat, Kipdorp en de Borgerhoutse steenweg. Deze landrug liep ook
westwaarts de Schelde in – de zogenaamde Werf – en hiertegen wierp de Schelde
noordwaarts zand aan. Zuidwaarts van de grote landrug – nu ter hoogte van het Willem
Ogierplaats – was een tweede ‘werpland’ of ‘Zand’, namelijk tegen de ‘Hoog’-straat aan. Als
tussenliggende laagten waren er: de Holen- of Koolvliet, de zonk waar later de Suikerrui zou
uitgediept worden en de Sint-Jansvliet. Meer zuidwaarts, namelijk beneden de hoogvlakte van
Kronenburg lag de laagte van Kiel. De drassige weilanden van Falcon en Dries waren uitlopers
van de Schijnvallei.
De hoogte van de stad Antwerpen schommelt tussen ca. -3m TAW en +30m TAW. Van noord
naar zuid is er een algemeen stijgend verloop. Ter hoogte van de forten van de Stelling van
Antwerpen die zich in de stad bevinden, situeert het hoogste punt zich op een hoogte van ca.
+30m TAW9 (zie Figuur 10 en bijlage 6). Het voormalige poldergebied, waartoe het
projectgebied behoort, is beduidend lager gelegen dan de omgeving. In 1900 werd een
tongvormig terrein van 54 hectaren poldergrond op de Kiel onteigend. Het terrein moest

9

VAN RANSBEECK L. & VERAART D. 2017, p, 16-17,
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anderhalve meter worden opgehoogd en een aantal grachten en beken werden
rechtgetrokken.10 De site Petroleum Zuid is op heden, zelfs met de ophoging in het begin van
de 20ste eeuw, lager gelegen in vergelijking met omliggende gronden (zie bijlage 6 en Figuur
10).

Figuur 10: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied en de verdere omgeving (bron: geopunt.be)
(bijlage 6).

Op ca. 550m ten noorden van het projectgebied stoomt de Schelde. De hoogtes in het
projectgebied schommelen van ca. +4,2 tot ca. +4,8m TAW. Het meest westelijke deel van het
projectgebied is het laagst gelegen. De gedetailleerde weergave van het projectgebied en
luchtfoto’s maken duidelijk dat de hoogteverschillen van antropogene aard zijn en te koppelen
zijn aan de in gebruikname van het terrein als deel van een spoorrangeerstation (zie bijlage 7
en Figuur 11). Recent zijn bodemingrepen in het projectgebied uitgevoerd waarbij ca. 30 tot
35cm vervuilde grond met assen is afgegraven, daarna werd aangevuld met 70cm propere
grond.

10

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Petroleum Zuid. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126658 op 03/12/2018.
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Figuur 11: Digitaal terreinmodel in detail met hoogteverloop en aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be)
(bijlage 7).

De potentiële bodemerosiekaart kleurt wit ter hoogte van het projectgebied, dit wil zeggen dat
er geen info beschikbaar is. In de ruime omgeving is de graad aan potentiële bodemerosie
zeer laag tot verwaarloosbaar (zie bijlage 11 en Figuur 12). Deze kaart houdt onder meer
rekening met hellingslengte, hellingsgraad en bodemtype.
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Figuur 12: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 11).

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Putte (zie Figuur 13 en bijlage 8). Deze eenheid bestaat uit zwartgrijze klei en is
kleihoudend, met veel organisch materiaal.11 Deze klei wordt ook geïnterpreteerd als de Klei
van Boom. Het Lid van Putte is een onderdeel van de Formatie van Boom. De dikte van de
Klei van Boom is afhankelijk van de mate van erosie aan het einde van deze periode.
Het projectgebied behoort tot het doorbraakdal van Hoboken, dit is een oud consequent dal
doorheen de Wase en Boomse Cuesta. Het is te herkennen in het oppervlak van het Tertiair
substraat. Gedurende het Boven-Pleistoceen evolueerde het tot een zadeldal. Het volgt een
zuid-noord as tussen Rupelmonde en Burcht. Het gebied tussen zijn vrij snel oplopende
westelijke dalflank en de Schelde wordt er bezet door polders terwijl de rechteroever direct
uitgeschuurd is in de Boomse Cuesta. Enkel ten noorden van Hoboken treft men er een laag
polder- en veengebied aan. De topografie van het gebied ligt tussen +0 en +4m TAW. Het
verloop van de Schelde doorheen het doorbraakdal is ontstaan tijdens de overgang van het
weichseliaan naar het holoceen. Door de vorming van lange dekzandruggen tussen Maldegem
en Stekene dwars doorheen de Vlaamse Vallei werd de noordelijke afvloei van de Vlaamse

11

http://www.geopunt.be/
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Vallei afgedamd. De Schelde verdiepte het bekensysteem ten noorden van Antwerpen, de
toenmalige Schijns. De verdere insnijding van dit bekensysteem en regressieve erosie hebben
geresulteerd in het uitschuren van een diepte geul doorheen het land van Hoboken met het
ontstaan van het doorbraakdal. Het recent karakter van de doorbaak wordt benadrukt door het
feit dat de diepste quartaire uitschuring in het zadeldal ontstond tijdens de overgang van het
laat weichseliaan naar het vroeg holoceen (tardiglaciaal). Hierdoor ontwikkelde er zich een
vroeg holoceen afzettingsterras langsheen de oevers van de Schelde. Deze sedimenten
worden nog steeds teruggevonden onder de recente kleiige polderafzettingen. De polderkleien
worden wel van het vroeg holocene zandig materiaal gescheiden door het overstromingsveen,
dat ook hier aanwezig is, indien niet ontgonnen. Het hydrografische net in het gebied bestaat
voornamelijk uit een kunstmatig aangelegd grachtensysteem in de polders.12
Booronderzoek door RAAP in 2010 op een deel van de site Petroleum Zuid - hierbij werd het
projectgebied echter niet onderzocht, maar het onderzoek grenst wel aan het projectgebied wijst op aanwezigheid van de klei van Boom van +1,3m TAW tot -3,5m TAW. Direct ten zuiden
van het projectgebied werd in 2018 door RAAP, in opdracht van Monument Vandekerckhove
nv een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het tertiair substraat
meestal werd aangetroffen tussen -1 en -3m TAW (gemiddeld op -2, 25m TAW). In vrijwel alle
boringen was de substraat scherp afgelijnd.13 In het midden van het Pleistoceen schuurde een
voorloper van de Schelde een diep stroomdal uit (tot 12m diep en plaatselijk 10km breed).
Gedurende het Eemien is dit dalsysteem grotendeels opgevuld. De afzettingen bestaan uit
matig tot grof zand. Deze afzettingen werden waargenomen tijdens het booronderzoek van
RAAP op een deel van de site Petroleum Zuid. Ze variëren in dikte van ca. 0,5 tot ruim 2m
tegen de Schelde aan.14
De quartairgeologische kaart geeft type 3a ter hoogte van het projectgebied (zie Figuur 14 en
bijlage 9). De ondergrond ter hoogte van dit type bestaat uit fluviatiele afzettingen
(organochemisch en perimarien incluis), afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (laat Weichseliaan) (FH). Daaronder bevinden zich eolische afzettingen (zand tot
zandleem) van het Weichseliaan (laat Pleistoceen), mogelijk vroeg Holoceen (ELPw) en/of
hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). De kaarteenheid is mogelijk afwezig. Tenslotte zijn
mogelijk nog fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (laat Pleistoceen) aanwezig.15
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

12

JACOBS P., 2002, p. 9.
PHILIPSEN F. 2018, p. 7-21.
14 COPPENS C.F.H. & TIMMERMAN R., 2010, p. 27-30.
15 http://www.geopunt.be/
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Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

Figuur 14: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 9).
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Arcadis voerde in 2008 een booronderzoek uit op de site Petroleum Zuid, hierbij werd ook het
projectgebied onderzocht. Ter hoogte van de zone Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI),
dit is gelegen binnen het projectgebied, wordt het volgende weergegeven:
•
•

0-4m t.o.v. het maaiveld: ophooglaag (sintels, slakken, assen)
4-5m t.o.v. het maaiveld: alluviale klei

•

5-8m t.o.v. het maaiveld: Boomse klei

Dit booronderzoek werd echter niet vanuit archeologisch standpunt uitgevoerd. Wanneer er
bijvoorbeeld een baksteenfragment aangeboord werd, werd dit aanzien als ophoging. Dit
terwijl het mogelijk om archeologische structuren, opvulling van een oude gracht of dergelijke
zou kunnen gaan.16
Tijdens het booronderzoek van RAAP uit 2010 op het terrein naast het projectgebied werd
nadrukkelijk gelet op aanwijzingen voor bodemvorming in het pleistocene dekzand. In 30 van
de 64 boringen is dekzand aangetroffen. In sommige gevallen is in de top nog een bodem of
een restant van bodemvorming zichtbaar. De top van het dekzand zoals aangetroffen in de
boringen varieerde tussen 2,3 en 7,6m ten opzichte van het maaiveld (tussen -1,4 en +1,8m
TAW, met een gemiddelde van 0m TAW). In 16 boringen was er geen sprake van
bodemvorming, in drie gevallen was er sprake van een AC-profiel, in zes gevallen van een
onthoofd podzolprofiel en in 5 gevallen was er sprake van een klassiek podzolprofiel. In veel
boringen is sprake van een abrupte en erosieve overgang van het bovenliggend materiaal naar
het dekzand, hetgeen erop duidt dat de top ervan is aangetast. In deze zones is het
oorspronkelijke bodemprofiel door erosie verdwenen, waardoor hier voornamelijk alleen een
C-horizont in aangetroffen. Het dekzand is in de meeste gevallen afgedekt door veen.17
In het kader van een bureaustudie werd in 2018 een landschappelijk booronderzoek
uitgevoerd op een terrein direct ten zuiden van het projectgebied, in totaal werden 35 boringen
machinaal uitgezet. Het tertiair substraat werd aangehouden als ondergrens voor het
boorproject. Op dit substraat werden verschillende eenheden onderscheiden (aangeduid met
een hoofdletter E gevolgd door een nummer), elk met een eigen samenstelling en een
bijhorend afzettingsmilieu. De nummering van deze eenheden start bij E0 (het tertiair
substraat) en loopt op met afnemende diepte in de bodem (tot E5, ophogingslagen).
De diepst waargenomen sedimenten (E0) bestaan uit een zeer zware klei met een grijsbruine
tot bruingrijze kleur. Het betreft sedimenten van een marine oorsprong die datering in het
Oligoceen (ca. 34-23 miljoen jaar geleden). In deze sedimenten werden pyrietknolletjes en
enkele schelpresten aangetroffen. Daarnaast kon soms worden waargenomen dat de

16

VERMEERSCH & ACKE, 2008, p. 16-17.

17

COPPENS C.F.H. & TIMMERMAN R., 2010, p. 27-30.
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bovenste decimeters van deze afzettingen iets meer organisch materiaal bevatte dan het
onderliggende materiaal. De bovengrens van de tertiaire klei ligt meestal tussen -1 en -3m
TAW (gemiddeld op -2,25m TAW) en is in vrijwel alle boringen scherp afgelijnd. De eenheid
dateert van meer dan 23 miljoen jaar gelden, toen Vlaanderen nog deel uitmaakte van een
marien bekken; ze zijn m.a.w. niet archeologisch interessant.
Eenheid E1 ligt disconform op eenheid E0 en bestaat uit beduidend andere sedimenten dan
die van het substraat. Het gaat hierbij in het algemeen om matig grof tot grof, redelijk hoekig,
zand met een relatief slechte sortering en een donker groengrijze kleur. Tussen het zand
konden vaak kleine kwartskiezels worden aangetroffen met een goede afronding. Het grind
had in vrijwel alle gevallen een witte, donkergrijze of bruine kleur. Daarnaast konden ook resten
van schelpen in dit sediment worden aangetroffen. Hierbij gaat het om wit gebleekte fossiele
resten van tweekleppige schelpen met relatief dikke wanden en vaak duidelijk
onderscheidbare groeilijnen/ribbels. Ook bevat dit zand een redelijk hoog percentage zwarte
glauconietkorrels. Het gaat om een sterk gelaagde eenheid waarin naast zeer grove
afzettingslagen ook heel fijne, goed gesorteerde leemafzettingen voorkomen, soms
geassocieerd met humeuze bandjes of humusprikkels in de dikkere voorkomens van
leemlagen. Meestal is er een redelijk scherpe overgang waarneembaar tussen de leem of de
donkergroen zand dat de top van deze eenheid vormt en de bovenliggende laag, maar in een
heel aantal gevallen was deze grens moeilijker waar te nemen. De top van eenheid 1 werd
aangetroffen tussen -1,6 en +0,8m TAW. Vermoedelijk gaat het om dezelfde afzettingen als in
het aangrenzende projectgebied dat eerder door RAAP werd onderzocht (zie hierboven). Toen
werden de afzettingen gerekend tot het Eemiaan (ca. 130-115 duizend jaar geleden).
De eenheid E2, bovenop E1, bestaat uit uniforme fijnkorrelige afzettingen. Deze eenheid is in
vergelijking met de onderliggende eenheid zeer uniform qua lithologie. Het gaat om een
zandige eenheid waarvan de sortering vrij goed is maar waarin regelmatig iets grovere
zandkorrels kunnen worden onderscheiden. Het grootste deel van deze eenheid heeft een
lichtgroene kleur en er komen kleine hoeveelheden glauconietzand en enkele spikkeltjes
schelpengruis in voor. Naar boven toe verandert dit en is er vaak een aantal banden zichtbaar
met een afwijkende kleur. Het gaat in een aantal gevallen om een afwisseling van bruine
banden met hiertussen een bijna witte, lichtbruine laag die vrij geleidelijk in elkaar overgaan.
In andere gevallen is er slechts een wit-bruine laag of een meer bruine laag. De bruine banden
zijn aangereikt met ijzer en/of humus, terwijl de lichte banden juist minder hiervan bevatten. In
een aantal boringen werden plantenresten in deze eenheid gevonden, waarbij het
voornamelijk om stukken van boomwortels ging. De top van de eenheid E2 werd aangetroffen
tussen -0,7 en +2,3m TAW. Het dekzand kan gedateerd worden in de laatste fasen van het
pleistoceen of het begin van het holoceen. Het dekzand heeft bovenin de karakteristieke
kenmerken van bodemvorming, te weten een podzolbodem: een aanrijkingshorizont
(aangeduid met de letter A, bruin van kleur), een uitlogingshorizont (E, witachtig) en een
inspoelingshorizont (B, bruin). Het oorspronkelijke oppervlak dat aan deze bodem toebehoort
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is niet meer geheel intact door erosie. Welk proces er precies verantwoordelijk is voor deze
erosie is niet vast te stellen op basis van de boringen. Dat het landschap in de zuidelijke uitloop
wat omhoog liep staat vast omdat de podzolbodem ook in het lager gelegen deel is
waargenomen.
De afzetting van het dekzand (E2) vond plaats in het weichseliaan. Vanaf het moment dat er
zich op het hierdoor nieuw gevormde oppervlak begroeiing begon te vestigen kon het zand
niet goed meer door de wind worden verplaatst en vormde een stabiel oppervlak.
Klimaatfactoren in combinatie met de begroeiing zorgden vervolgens voor de vorming van een
bodem. Dit kan worden geplaatst in de laatste warmere fasen van het pleistoceen en het begin
van het holoceen. Gedurende deze tijd zou er zeker menselijke activiteit in het min of meer
stabiele landschap kunnen hebben plaatsgevonden, waarbij bijvoorbeeld vuursteenartefacten
op het oppervlak achter zijn gebleven. Terwijl het landschap dus min of meer stabiel was in
deze periode kunnen de artefacten in de bodem zijn verplaatst door bioturbatie. Wanneer
dergelijke processen genoeg tijd krijgen kan een representatief deel van een steentijdsite
onder het Pleistocene oppervlak verdwijnen. Daar kan deze bewaard blijven of latere erosie
kan de artefacten weer blootleggen. Daarnaast is het ook mogelijk dat de artefacten die zich
nog wel aan het oppervlak bevonden, bij de kleinschalige erosie van de volgende fase in de
bodemvormingsgeschiedenis aan het oppervlak zijn blijven liggen terwijl het fijnere dekzand
eromheen werd afgevoerd (met name eolische processen kunnen hiervoor zorgen op zo'n
manier dat de artefacten ook min of meer hun oorspronkelijke positie op het oppervlak zullen
behouden terwijl het omliggende zand wordt afgevoerd). Na de ontwikkeling van de bodem
werd op een gegeven moment een onstabiele fase van landschapsontwikkeling ingeluid door
de erosie van een deel van het dekzand, wat dus plaatselijk het bodemprofiel heeft aangetast.
Het gaat om maximaal een paar decimeter zand dat is verplaatst, er kon echter niet worden
vastgesteld wat de erosie heeft veroorzaakt (wind of water). Wat echter duidelijk blijkt is dat
hierna een veel natter landschap met begroeiing is ontstaan, zo nat zelfs dat de afgestorven
planten (deels) bewaard zijn gebleven. Zo heeft zich het veen (E3) gevormd op het (al dan niet
door erosie getroffen) dekzand (in het overgrote, lagere deel van het onderzochte gebied).18
Op de zandige afzettingen van de twee voorgaande eenheden werd in het overgrote deel van
het projectgebied (uitgezonderd boring 1-5 en 7; in het zuiden van het projectgebied) een
roodbruin veenpakket (E3) aangetroffen. Het gaat om een veen dat in de meeste gevallen
sterk is vergaan en waarin slechts in het onderste deel stukken hout van enkele centimeters
konden worden onderscheiden. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het aan lucht ontbloot zijn
van het oppervlak van het veen, waarbij micro-organismen het veen konden verteren. De
reden waarom het veen niet in het uiterste zuiden van het projectgebied is gevormd, hangt
samen met de hoogte van het onderliggende vlak. Dit hoger gelegen deel van het toenmalige
oppervlak was te droog om het vergaan van plantenresten tegen te houden. In de meeste

18

Mailcorrespondentie met Floris Philipsen (RAAP).
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gevallen gaat het niet om een zeer scherpe bovengrens van het veenoppervlak, maar is er
eerder sprake van een wat onregelmatige mix met bovenliggende materiaal. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van de interactie tussen het veen en de afdekkende klei (E4) tijdens
het boren. De top van het veen werd aangetroffen tussen +0,4 en +1,5m TAW. De veenlaag
kan gedateerd worden in het Holoceen. Daarbij moet worden gedacht aan enkele eeuwen of
zelfs millennia nadat het dekzand werd afgezet: tijd om de bodem te ontwikkelen. Vrij
waarschijnlijk was tussen ruwweg 5500 en 4500 voor heden sprake van de start van de
veenopbouw. De omschrijving van het veen komt redelijk overeen met die van het veen
beschreven in 2016, namelijk een bosveen waarvan de top amorf (sterk vergaan) is. Dit laatste
duidt erop dat de veenvorming op een zeker moment gestopt is en dat er zuurstof bij het veen
is gekomen waardoor plantenresten deels zijn afgebroken.
Op het veen is klei afgezet (E4) en ook in de meest zuidelijke boringen waar eenheid E3 niet
voorkomt werd op het onderliggende zand een sterk kleiig pakket afgezet. Binnen het pakket
is waar te nemen dat het onderaan zwaarder (kleiiger) is dan boven in de meeste boringen.
Het materiaal is relatief slap en plastisch. Buiten een aantal kleine plantenrestjes bevatte deze
eenheid enkel een paar kleine schelpfragmentjes van zeer dunwandige slakkenhuisjes.
Bovenaan deze eenheid is er een laag (ca. 20cm) met een iets donkerdere kleur en wat
humusaanrijking aangetroffen in verschillende boringen. Deze bevatte regelmatig
wortelrestjes en op de top kon in een aantal boringen een dun vegetatielaagje worden
onderscheiden waarin resten van gras en andere kruidachtige planten zaten. In slechts één
boring (26) kon deze eenheid niet worden onderscheiden. Dit zou het gevolg zijn van een
verstoring van de bodemopbouw. De top van de eenheid ligt in alle andere gevallen tussen
+0,8 en +2,8m TAW. De kleiige eenheid is vermoedelijk het resultaat van herhaaldelijke
overstromingen. Naar de datering van deze eenheid kan slechts worden gegist, maar er kan
worden gerekend op enkele eeuwen tot millennia geleden. Dat er een kleine hoeveelheid
humeus materiaal in de top van deze eenheid vermengd is geraakt geeft aan dat het oppervlak
ook enige tijd een loopniveau moet geweest zijn. Er zijn echter geen aanwijzingen voor
langdurige inwerking van bodemvormingsprocessen of het bewerken van de aarde.
De laatste eenheid (E5) bestond hoofdzakelijk uit een dik zandpakket met een matig grove
korrel (en een typische zandkleur in het bovenste deel, overgaand op grijs in het onderste,
gereduceerde deel). Op dit zandpakket werden verschillende zwartkleurige puinlagen
aangetroffen, waarin verschillende soorten puin en industrieel afval werden gevonden. De
totale dikte van het pakket bedraagt ca. 2,7m. Binnen de zandlagen konden soms laagjes
worden onderscheiden, soms met een redelijk hoog humuspercentage. De absolute top van
een groot aantal boringen wordt gekenmerkt door een laagje zeer grove steenslag. Dit is direct
gerelateerd aan de aanleg van de sporen; het is de fundering van de rails. De datering van de
ophoging ligt in de vorige eeuw afgaande van het aanwezige massaproductieaardewerk in de
puinlagen. De ophogingspakketten liggen in vrijwel het gehele projectgebied duidelijk op
eenheid E4, waarvan vast staat dat het oorspronkelijke oppervlak hier meestal nog intact was
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alvorens de zandpakketten erop werden gestort. Er lijkt dus geen sprake te zijn geweest van
grootschalige afgravingen.19
In het projectgebied zijn aardkundige eenheden met een archeologische relevantie aanwezig.
Het gaat hierbij om het dekzandoppervlak (E2) wat enkele duizenden jaren bewoond en
gebruikt kan zijn geweest in de steentijd. Het dekzandoppervlak is gelegen tussen ca. -1,6 en
+0,8m TAW. Er is niet uit te sluiten dat artefacten zich in de bovenste centimeters van het
restant van deze eenheid bevinden ook al is dit niet het oorspronkelijke loopoppervlak. Ook is
een mogelijke archeologische relevantie in het oppervlak van de klei van eenheid E4 waarvan
de ouderdom onbekend is, maar waarin toch in enige mate bodemontwikkeling heeft
plaatsgevonden, wat aangeeft dat het oppervlak enige tijd deel moet hebben uitgemaakt van
het landschap. De top van eenheid E4 ligt in de meeste boringen tussen ongeveer +1,6 en
+2,4m TAW. Het veen (E3) zou ook archeologische vondsten kunnen opleveren, maar daarbij
zou het eerder gaan om kleinschalige resten van gebruik van het veengebied, bvb. als plaats
om te jagen. Het veen is ruwweg gelegen tussen -0,7 en +1,5m TAW.20

19
20

PHILIPSEN F. 2018, p. 7-20.
PHILIPSEN F. 2018, p. 20-21.
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2.1.4. Bodemkundige situering
Het projectgebied staat op de bodemkaart volledig aangeduid als antropogeen (OB; zie bijlage
10 en Figuur 15). Soms wordt het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd (kunstmatige gronden). De bodems in bebouwde zone (OB) zijn daar een voorbeeld
van. Het is dus niet mogelijk om aan de hand van de bodemkaart het exacte bodemtype ter
hoogte van het projectgebied te achterhalen.
In de verdere omgeving van het projectgebied komen wel volgende bodemtypes voor: Egp,
Efp, Pep en Sep. Ze worden hieronder besproken.
Egp en Efp zijn natte kleigronden. Egp komt voor in de zandleemstreek. Onder de donkergrijs
humeuze bovengrond komt vanaf 30cm diepte een gereduceerd blauwgrijs slik voor dat veel
half verteerde plantenresten bevat. De bodems staan voor het grootste gedeelte van het jaar
onder water. Sommige bodems zijn uitgeveend. De moerassige vegetatie bestaat onder
andere uit rietmassieven met verspreide elzenhoutbosjes. De Efp serie kenmerkt hydromorfe,
zeer slecht gedraineerde alluviale kleibodems zonder profielontwikkeling. De profielen worden
gekenmerkt door een donkergrijze, humusrijke, veelal verwaarde bovengrond 15-20cm dik.
De roestverschijnselen beginnen in de humeuze bovengrond, volledig gereduceerd blauwgrijs
materiaal begint tussen 40 en 80cm onder het maaiveldniveau. In de meeste kaart-eenheden
rust de klei op wisselende diepte op leem, zand, mergel of veen, soms op een zeer zware
contrasterende kleilaag of een klei-zandsubstraat. Het zijn permanent zeer natte gronden die
gedurende de winter verscheidene maanden overstroomd zijn. In de zomer daalt het
grondwater tot 40-80cm onder het maaiveld.
Pep is tevens een hydromorfe bodem met een reductiehorizont op licht zandleem. De
bouwvoor, 20-30cm dik, vertoont reeds roestvlekken in een donker grijsbruine matrix. Tussen
de humeuze bovengrond en het zand, leem, klei, klei-zand, mergel of veensubstraat komt
doorgaans een niet humeuze zandiger laag voor. De roestverschijnselen beginnen intens
onder de bouwvoor en de reductiehorizont begint tussen 100 en 120cm onder het maaiveld.
De bodems hebben een waterlast in de winter en lente. Ze zijn fris en vochthoudend in de
zomer en drainage is noodzakelijk.
Sep is een veel voorkomende serie met talrijke variaties in substraat,
moedermateriaalvarianten en profielontwikkelingsvarianten. Het vertegenwoordigt een natte
Regosol met algemeen een dikke humeuze laag, soms verveend, waarin de
roestverschijnselen beginnen tussen 20 en 40cm, de reductiehorizont begint rond 1m onder
het maaiveld. De overgang van de Ap naar de Cg komt dikwijls overeen met een textuurvariatie
of het voorkomen van het substraat. De bodem is veel te nat in de winter en in de lente, fris in
de zomer. De verluchting van de oppervlaktehorizonten en het behoud van een goede
bovengrondstructuur vergen bijzondere aandacht.
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Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).
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2.2. Historische beschrijving21 22
Tot archeologische vondsten het tegendeel bewijzen komt Hoboken voor het eerst voor in de
geschiedenis vanaf 1135, wanneer in een tekst van bisschop Lietardus een melding gemaakt
wordt van een kapel in Hobuechen. Rond die periode heeft Hoboken een parochiekerk, wat
een teken is dat het inwoneraantal in die mate is aangegroeid dat de bisschop de
gemeenschap een eigen kerk bezorgt, die daarenboven voldoende zal opbrengen om het
Antwerps kapittel een aardig inkomen te bezorgen.
De groei van het bewonersaantal en het ontstaan van een eigen parochie in Hoboken kan met
enige zekerheid in verband gebracht worden met een stijging in landbouwactiviteiten, wat in
vele gebieden in de loop van de 12de eeuw gebeurde. Dit kon door het ontginnen en
droogleggen van woeste en natte gronden in heidegebied. In eerste instantie kan daarbij
gedacht worden aan de poldergronden ten noorden van de bewoningskern, gelegen
langsheen de Scheldeoevers. Deze kwamen in 1260 in het bezit van de Hobokenaars tegen
10 Leuvense ponden per jaar en werden in die tijd ook ingedijkt. In 1313 kregen de bezitters
van de polders het recht om hun dijk verder Scheldeafwaarts te verleggen waardoor hun
grondbezit vergrootte; ‘s Heerenpolder waartoe ook het projectgebied behoort, werd zo bezit
van de heren van Hoboken.
Vanaf 1522 werd beweiding buiten de dijken mogelijk. De dorpelingen stonden in voor het
onderhoud van de dijken. Hoewel er langsheen de Schelde niet zo veel overstromingen waren
als bij de zeepolders bleef het onderhoud een belangrijke taak. In de periode 1350-1600
kwamen echter meer overstromingen voor. Deze hadden voornamelijk menselijke oorzaken:
door winning van klei en veen ontstond er een zekere inklinking van de bodem waardoor de
gronden lager kwamen te liggen. Door natuurlijke en menselijke oorzaken konden de dijken
breken en de laaggelegen polders blank gezet worden.
In de loop van de 16de eeuw begon de evolutie waarbij de Nederlandse gewesten zich
losmaakten van het Spaanse gezag. De grondslag van de Tachtigjarige Oorlog was zowel
religieus, economisch als politiek geïnspireerd en verliep aanvankelijk voornamelijk onder
leiding van Willem van Oranje. Met het Beleg van Antwerpen (1584-1585) begon de
omsingeling en inname van Antwerpen en de afsluiter van de Schelde door de Spanjaarden.
Als tegenreactie werden de polders ten noorden van de stad onder water gezet. In de wijde
omgeving van Antwerpen werden, voornamelijk door de Spanjaarden, forten en schansen
aangelegd. Deze moesten delen van het land en de dijken beschermen. Een van deze
verdedigingselementen was de schans van Hoboken. Op een kaart van Jan Luyken uit 1679

21

VERMEERSCH & ACKE, 2008, p. 18-27, tenzij anders vermeld.
Aangezien het projectgebied dicht bij de deelgemeente Hoboken is gelegen en historisch deel
uitmaakt van de Hobokense polder wordt Hoboken in deze historische beschrijving besproken.
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is het beleg van Antwerpen in 1584-1585 te zien (zie Figuur 16). Met een rode cirkel is de zone
van het projectgebied aangeduid. Het is mogelijk dat de kaart een niet zo realistisch beeld van
de 16de eeuw schetst, omdat hij ca. 100 jaar later opgetekend is.
Tot in de 18de eeuw kon er volgens bepaalde bronnen over Hoboken bezwaarlijk van een echte
dorpskern gesproken worden. De huizen zouden veeleer verspreid tussen de velden gelegen
zijn. Sowieso werd in 1761 met de aanleg van de Vollestraat (Antwerpse Steenweg)
begonnen. Aan het einde van de 18de eeuw werden verscheidene straten in steen aangelegd.
Desalniettemin bleef Hoboken een bescheiden gemeente ten zuiden van Antwerpen tot de
komst van Cockerill. De kaart van Ferraris (1771-1778; zie Figuur 17 en bijlage 12) is de oudste
geraadpleegde kaart met een relatief correcte representatie van het projectgebied en haar
omgeving. Het projectgebied is landelijk gelegen en in gebruik als akkerland en weiland.
Bomenrijen duiden de perceelsgrenzen aan. Op de Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 18
en bijlage 13) zijn de gronden van het projectgebied en omgeving aangeduid als ’s Heereland.
Verder zijn er geen wijzigingen in het projectgebied. De kaart van Popp (1842-1879; zie Figuur
19 en bijlage 14) toont opnieuw geen wijzigingen in het projectgebied. Ten noorden van het
projectgebied is wel de lunet van Hoboken aangeduid. De 19de eeuwse lunet bevond zich op
de plek waar de eerdere schans van Hoboken stond. De kaart Vandermaelen (1846-1854; zie
Figuur 20 en bijlage 15) toont opnieuw een ongewijzigd projectgebied. De omgeving is
aangeduid als Poldre des Seigneuries. Op de topografische kaart uit 1879-1886 (zie Figuur 21
en bijlage 21) zijn de pereelsgrenzen in het projectgebied aangeduid als grachtjes, dit was op
de andere kaarten niet geprojecteerd.

Figuur 16: Kaart van het beleg van Antwerpen in 1584-1585 door Jan Luyken in 1678 met aanduiding van de zone
van het projectgebied met rode cirkel (bron: Rijksarchief).
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Figuur 17: Ferrrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

Figuur 18: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).
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Figuur 19: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 20: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 15).
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Figuur 21: Topografische kaart uit 1879-1886 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 21).

In 1898 werd de Hobokense polder onteigend in functie van de nieuwe petroleuminstellingen.
Een overeenkomst tussen de stad en de staat verdeelde de investeringslast zo dat de staat
voor de ontsluiting via het spoor zou zorgen. Dat spoor is zichtbaar op een topografische kaart
uit 1902 (zie Figuur 22 en bijlage 22). Het spoor loopt ten westen van het projectgebied. Het
projectgebied zelf situeert zich op deze kaart nog in de polder. In 1900 werd een tongvormig
terrein van 54 hectaren poldergrond onteigend. Het terrein moest meerdere meters opgehoogd
worden en een aantal beken en grachten werden rechtgetrokken. Om de uitbating van dit
gebied als haven mogelijk te maken, werden de Scheldekaaien in zuidelijke richting met 2km
verlengd, een project dat liep van 1897 tot 1903. Deze nieuwe d’Herbouvillekaai (ten noorden
van het projectgebied, parallel met de Schelde) werd de hoofdweg naar en door het nieuwe
havengebied. Al in 1902 was de jettypier afgewerkt, die de overslag van petroleum van de
tankers naar de bedrijven moest mogelijk maken. De petroleum werd vanaf de pier met
leidingen naar de opslagplaatsen van verschillende bedrijven gepompt. Het goederenstation
bij bijhorende sporenbundel deed het verdere vervoer van de producten. Vanaf 1900 begint
men met de herverkaveling van het gebied in grote, rechthoekige loten.23

23

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Petroleum Zuid. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126658 op 17-11-2017.
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Het succes van de petroleumindustrie bleef toenemen. Tijdens het interbellum werden nieuwe
gronden van de Hobokense polder toegevoegd aan het bedrijventerrein voor de inrichting van
een raffinaderij, een activiteit die toen nieuw was voor de Antwerpse haven. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het industrieterrein zwaar vernield.24 De luchtfoto’s uit 1971 (zie Figuur 23
en bijlage 16) en 1990 (zie Figuur 24 en bijlage 17) tonen toch nog bedrijvigheid rond het
projectgebied, en dus in de site Petroleum Zuid. Op deze luchtfoto’s is ook te zien dat het
spoor zich heeft ontwikkeld in het projectgebied.
Op vier bedrijven na, zijn anno 2010 alle petroleummaatschappijen verhuisd. Op de luchtfoto
uit 2015 (zie Figuur 25en bijlage 18) is het terrein dan ook verlaten en overwoekerd te zien.
Op een recente luchtfoto (zie Figuur 26 en bijlage 19) is te zien dat de terreinen ten westen
van het projectgebied reeds bouwrijp zijn gemaakt. Tijdens het nemen van de foto waren de
werken in het projectgebied, waarbij de infrastructuren werden verwijderd en 30-35cm werd
afgegraven en daarna 70cm werd opgehoogd, aan de gang.

Figuur 22: Topografische kaart uit 1902 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 22).

24

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Petroleum Zuid. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/126658 op 17-11-2017.
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Figuur 23: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 16).
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Figuur 24: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 17).

Figuur 25: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 18).
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Figuur 26: Recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 19).

36

Archeologienota ANTWERPEN ZONNESTROOMSTRAAT
07-02-2019
Projectcode: 2018K247
Verslag van resultaten bureauonderzoek

37

2.3. Archeologisch kader
Het projectgebied maakt deel uit van een groter gebied dat in 2008 door Group Monument
door middel van een bureaustudie werd onderzocht. In het projectgebied is nog geen
veldonderzoek uitgevoerd. In de dichte omgeving van het projectgebied zijn ook mechanische
boringen uitgevoerd. In de buurt van het projectgebied zijn verschillende aanduidingen op de
CAI-kaart (zie bijlage 19 en Figuur 27), ze worden hieronder besproken.25
Ten noorden van het projectgebied is een aanduiding gemaakt. Het gaat om de redoute of
lunette van Hoboken uit de 19de eeuw (CAI ID 366098). Ter hoogte van het Kielpark zou een
kerkhof uit de nieuwe tijd gelegen hebben. Op de topografische kaart uit 1879-1886 (zie Figuur
21 en bijlage 21) is hier ook duiding van gemaakt (CAI ID 366082). Ongeveer 1200m ten
zuidwesten van het projectgebied zou de omgrachting van het vroegere Lusthof deels bewaard
zijn. Het hof ontstond vermoedelijk in 1635 (CAI ID 104746).
Afhankelijk van de loop en de intensiteit van de Schelde en andere waterlopen kan de regio
van Hoboken aangedaan zijn door de prehistorische mens, al zijn er vooralsnog geen
vondsten gekend uit die periode. Naast de vondst van verspreide stenen artefacten in de
omgeving is de site Edegem-Buizegem een goed voorbeeld van (laat-)neolithische bewoning
in de regio ten zuiden van Antwerpen.
In de wijde omgeving van het projectgebied zijn ook verschillende bewoningssporen uit de
metaaltijden aangetroffen. Bijvoorbeeld twee waterputten aangetroffen te Kontich op het
Kapelleveld in de jaren ’90 van de 20ste eeuw met houten palen en vlechtwerk. Een
archeologisch onderzoek in Kontich bracht een grafveld met 47 crematiegraven aan het licht.
Tenslotte werd in Ekeren de plattegrond van een woonhuis uit de late bronstijd – vroege
ijzertijd opgegraven. Maar deze sites zijn hoger gelegen dan het projectgebied, en situeren
zich niet in de polders.
In Antwerpen en haar deelgemeentes zijn verschillende Romeinse sites en vondsten gekend.
Zowel in Wijnegem, Kontich, Edegem als in Antwerpen zijn Romeinse bewoningssporen
aangetroffen.
Uit de vroege middeleeuwen zijn geen vondsten gekend uit Hoboken, al wordt vermoed dat
de locatie Hoboken, op basis van haar oorspronkelijke naam Hobeuchen (hoge beuken) een
Frankische oorsprong heeft gekend. Dit toponiem duidt op de natuurlijke vegetatie in het
gebied gelegen op de hogere zandgronden aan de Schelde. In deze periode waren er in elk
geval duidelijke activiteiten gekend en verschillende plaatsen kennen hun ontstaan in deze
periode. Zo heeft Wilrijk waarschijnlijk een Frankische oorsprong en gaat de oudste
25

https://cai.onroerenderfgoed.be/ (geconsulteerd op 3 december 2018).
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geschiedenis van Hoboken mogelijk terug op de nederzetting in Wilrijk, waarvan de bewoners
zich als gevolg van bewoningstoename na enige tijd op het grondgebied van het huidige
Hoboken zijn gaan vestigen. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat men de Hobookse schorren
en bossen heeft aangedaan voor veeteelt, visvangst of jacht.
Aan het terrein Petroleum Zuid (waarin ook het volledige projectgebied is gelegen) werd in
2008 een archeologisch verwachtingspatroon gekoppeld, bij het uitvoeren van een
archeologisch bureauonderzoek.26 Ter hoogte van het projectgebied worden geen
archeologische resten verwacht.27 Echter, het booronderzoek uitgevoerd door RAAP28
nuanceert deze verwachting. Zij stellen dat er een mogelijkheid bestaat op het aantreffen van
resten vanaf de steentijd. Deze verwachting is in grote mate gekoppeld aan de
landschappelijke situatie: een gevarieerd dekzandlandschap met geulen, oevers en hogere
gronden, dat goede mogelijkheden bood voor bewoning, landbouw, jacht en visvangst. De
landschappelijke boringen toonden aan dat het archeologisch niveau rond een diepte van ca.
3m onder het maaiveld werd aangetroffen.29
Direct ten zuiden van het projectgebied werd ook een terrein door middel van landschappelijke
boringen onderzocht, en dit in 2018. Deze boringen toonden onder de puinpakketten diverse
aardkundige eenheden met archeologische relevantie (concreet: een kleipakket, veenpakket
en dekzandafzettingen), en dit vanaf ca. +2,8m TAW. Bij de ophoging van het terrein, in het
begin van de 20ste eeuw werd niet voorafgaand afgegraven, waardoor de oorspronkelijke
bodemopbouw bewaard bleef. De ophooglaag was gemiddeld 2,7m dik.30

26

VERMEERSCH & ACKE, 2008
VERHOEVEN M. & RYSSAERT C. 2017, p. 36.
28 Het projectgebied maakte ook deel uit van het onderzoeksgebied, maar er werden geen
landschappelijke boringen binnen de contouren van het projectgebied uitgezet.
29 VERHOEVEN M. & RYSSAERT C. 2017, p. 49-50
30 PHILIPSEN F. 2018, p. 7-21.
27
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Figuur 27: Centrale Archeologische Inventaris op de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied
(bron: geopunt.be) (bijlage 20).
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 4592m² en situeert zich op historisch
poldergebied dat vanaf de eeuwwisseling rond 1900 een industriële petroleumsite
werd. Het projectgebied situeert zich op ca. 550m ten zuiden van de Schelde.

-

In het projectgebied zelf zijn nog geen landschappelijke boringen of andere
vooronderzoek voltrokken, maar in de dichte omgeving wel. Deze boringen tonen onder
de puinpakketten diverse aardkundige eenheden met archeologische relevantie
(concreet van jong naar oud: een kleipakket, een veenpakket en dekzandafzettingen).
Bij de ophoging van het terrein in het begin van de 20ste eeuw, werd niet voorafgaand
afgegraven.

-

In de wijde omgeving van het projectgebied zijn bewoningssporen gevonden vanaf de
metaaltijden tot de Romeinse tijd. Maar deze sites zijn gelegen op hoger gelegen
gronden, buiten de polders. Voorlopig zijn nog geen archeologische vondsten in
Hoboken gedaan die dateren uit de vroege middeleeuwen. De oudste vermelding van
Hoboken gaat terug tot de 12de eeuw.

-

Vanaf ca. de 12de eeuw werden woeste en natte gronden in het Hobokense
heidegebied ontgonnen. Het projectgebied is op historische kaarten (18de-19de eeuw)
aangeduid als ’s Heerenpolder, wat wijst op het historisch gebruik van het
projectgebied als landbouwgrond. Historische kaarten gemaakt vanaf de 17de eeuw
tonen het projectgebied als landbouwgrond waarbij de perceelsindeling door
bomenrijen of grachten duidelijk is. De gronden zijn voorafgaand aan de 18de eeuw
ingepolderd om het landschap minder nat te maken. Het is niet precies duidelijk
wanneer deze inpoldering plaatsvond, wellicht in de middeleeuwen.

-

In de 20ste eeuw wijzigde de functie van het projectgebied. Het werd samen met het
omliggend terrein opgehoogd en in het projectgebied werden spoorwegbundels
aangelegd, in functie van de aan- en afvoer van petroleum. Wellicht bleef het
projectgebied tot het einde van de 20ste eeuw in gebruik. Op de luchtfoto uit 2015 is het
projectgebied verlaten en overwoekerd.
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-

Bovenstaande oplijsting maakt dat aan het projectgebied enige verwachting voor het
aantreffen van archeologische vindplaatsen kan worden gekoppeld. Het landschap
rond het projectgebied bestond in het verleden uit een gevarieerd deklandschap met
geulen en oevers, wat mogelijkheden bood voor bewoning, landbouw, jacht en
visvangst. Toch kan ook gesteld dat het projectgebied vrij nat was, wat minder
interessant lijkt voor bebouwing tijdens het holoceen (ook al was er een loopniveau).
Er kan m.a.w. niet worden uitgesloten dat geen menselijke resten ter hoogte van het
projectgebied terug te vinden zijn.

-

Recent vonden ingrepen in de bodem plaatst in het projectgebied. Hierbij werden de
spoorweg- en andere infrastructuren in het projectgebied verwijderd, daarnaast werd
het terrein, net als de omliggende terreinen, bouwrijp gemaakt. Hierbij werd 30-35cm
vervuilde grond met assen afgegraven en daarna werd opgehoogd met ca. 70cm
propere grond.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: aangezien de bodem gekarteerd is als OB. Het bureauonderzoek maakt
duidelijk dat zeker vanaf ca. 1900 bodemingrepen in het projectgebied hebben
plaatsgevonden (aanleg spoorwegen en aanhorigheden) en de recente afbraak met afgraven
van het terrein (30-35cm) en daarna ophoging (ca. 70cm) met goede grond. Het is echter niet
duidelijk of en in welke mate deze ingrepen de originele bodemopbouw hebben geroerd. Er
zijn landschappelijke boringen uitgezet op een terrein direct ten zuiden van het projectgebied
dat wees op ophooglagen, aangelegd rond 1900, met een gemiddelde dikte van ca. 2,7m.
Daaronder was sprake van en intacte bodem. Het is niet duidelijk of dezelfde conclusies gelden
voor het projectgebied. Het is dus ook niet duidelijk in welke mate sprake is van
dekzandafzettingen/podzolgronden, die een indicatie geven over een mogelijke bewaarde
steentijdsite. Wel kan gesteld dat in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied
dergelijke afdekte gronden werden vastgesteld. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten
of er een goede bewaring kan zijn van bvb. steentijdsites, wat de eventuele graad van
verstoring is en of er al dan niet een archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden
van bijkomend vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door
vooronderzoek(en) met ingreep in de bodem.
Aan het projectgebied kan enige verwachting voor het aantreffen van archeologische
vindplaatsen worden gekoppeld. Het landschap rond het projectgebied bestond in het verleden
uit een gevarieerd deklandschap met geulen en oevers, wat mogelijkheden bood voor
bewoning, landbouw, jacht en visvangst. Toch kan ook gesteld dat het projectgebied vrij nat
was, wat minder interessant lijkt voor bebouwing tijdens het holoceen (ook al was er een
loopniveau). Er kan m.a.w. niet worden uitgesloten dat geen menselijke resten ter hoogte van
het projectgebied terug te vinden zijn.
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het hele terrein (ca.
4592m²); er wordt een schoolgebouw met de nodige infrastructuur aangelegd. De
bodemingrepen gaan gepaard met een bodemverstoring tot ca. 150cm onder het huidige
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(bodemverstoring tot ca. 400cm onder het maaiveld).
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regenwaterputten

Of de geplande werken een impact hebben op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is
op basis van het bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de
aan- of afwezigheid van een archeologische site niet staven. Hiervoor dient verder
vooronderzoek op het terrein te gebeuren, maar gezien het terrein nog niet in eigendom is van
de initiatiefnemer is het niet mogelijk het vooronderzoek uit te voeren binnen het traject van de
archeologienota. Vandaar dat het vooronderzoek in een uitgesteld traject is geadviseerd.
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2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. In dit geval
lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te plaatsen.
Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie
verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Zijn er nog ophooglagen in verband te brengen met het 20ste eeuwse industriële gebruik
van het projectgebied aanwezig?
- Hebben de ophooglagen de bodemopbouw geroerd of afgedekt?
- Is er naar analogie van de omliggende terreinen sprake van dekzandafzettingen?
- Is er een afgedekte podzolbodem aanwezig? Dit kan van belang zijn voor inschatten
of er enig potentieel is op de aanwezigheid van een steentijdsite binnen het
projectgebied.
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
(bodemopbouw, verstoringsgraad, aan- of afwezigheid podzolbodem/dekzandafzettingen) te
kunnen beantwoorden. Gezien de gronden nog geen eigendom zijn van de initiatiefnemer, is
het niet mogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Het zal dus noodzakelijk zijn dit uit te voeren
als een uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.

2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de
ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
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Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden. Het is bijvoorbeeld met dit onderzoek niet mogelijk
om de eventuele aanwezigheid van een podzolbodem/dekzandgronden binnen het
projectgebied te detecteren.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Deze techniek is wel mogelijk maar niet nuttig en
noodzakelijk.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke sites quasi
steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch materiaal.
Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor waardoor een
proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd (door de aanwezigheid van een begraven bodem).
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die mogelijk
wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. En dit door een
verdichting van het boorgrid (= waarderend archeologisch booronderzoek). Aantal en grid zijn
te bepalen in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden van het
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kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 31
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar de landschappelijke
boringen een intacte, niet-afgetopte C-horizont aantonen én die bedreigd worden door de
geplande werken, verder te onderzoeken aan de hand van proefsleuven. De periodes vanaf
ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van grondsporen die
optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode.
Gezien de mogelijkheid voor antropogene pakketten van ca. 2,7m vanaf het maaiveld (zoals
op aangrenzende percelen), is het noodzakelijk de proefsleuven in een getrapt systeem en
met bredere uitgraving dan de standaard 1,8-2m brede sleuven uit te voeren.
Ook deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (niet in eigendom),
nog niet worden aangevat en dient meegenomen in het traject van uitgesteld vooronderzoek
met ingreep in de bodem.

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Tot ca. 1900 was het projectgebied in gebruik als poldergrond. Het bureauonderzoek
maakt duidelijk dat zeker vanaf ca. 1900 bodemingrepen in het projectgebied hebben
plaatsgevonden (aanleg spoorwegen en aanhorigheden) en de recente afbraak met
afvragen van het terrein (30-35cm) en daarna ophoging (ca. 70cm) met goede grond.
Het is echter niet duidelijk of en in welke mate deze ingrepen de originele
bodemopbouw hebben geroerd.

•

31

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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Volgens de potentiële bodemerosiekaart is er geen info voorhanden voor het
projectgebied. Naar analogie van de gronden rondom het projectgebied is er een
verwachting voor al dan niet nog een restant van een zandpakket met ophooglaag, een
kleilaag, een veenpakket, afzettingen van dekzand, een eenheid (matig) grof zand en
tertiaire afzettingen (beschreven van boven naar onder). De bewaring van het
bodemarchief in het projectgebied dient voorwerp uit te maken van verder onderzoek.
•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 48287m², er wordt een
schoolgebouw met aanhorigheden ingepland. Dit gaat gepaard met een
bodemverstoring over het hele terrein tot ca. 150cm onder het maaiveld. Plaatselijk zijn
er diepere verstoringen voor bvb. regenwaterputten met een bodemverstoring van ca.
400cm onder het maaiveld.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke aanof afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om, nadat de initiatiefnemer
de percelen die het projectgebied maken in eigendom heeft, over te gaan tot een
landschappelijk booronderzoek dat een licht moet werpen op de gaafheid van de
bodem, de bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van een
podzolbodem/dekzandafzettingen. Dit laatste is van belang voor de eventuele
aanwezigheid van steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek de aanwezigheid van een
podzolbodem aantonen, dient de mogelijke aanwezigheid van steentijdsites te worden
gecontroleerd aan de hand van een verkennend archeologisch booronderzoek dat,
indien positief, wordt aangevuld met een waarderend archeologisch booronderzoek.
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Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al dan
niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht te
worden via proefsleuven indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid
aantonen van een intact, niet-afgetopte C-horizont binnen de perimeter van de
geplande uitgravingen.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 4592m² en situeert zich in historisch
poldergebied dat vanaf de eeuwwisseling rond 1900 deel werd van een industriële
petroleumsite. Het projectgebied situeert zich op ca. 550m ten zuiden van de Schelde.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: aangezien de bodem gekarteerd is als OB. Het bureauonderzoek maakt
duidelijk dat zeker vanaf ca. 1900 bodemingrepen in het projectgebied hebben
plaatsgevonden (aanleg spoorwegen en aanhorigheden) en de recente afbraak met afvragen
van het terrein (30-35cm) en daarna ophoging (ca. 70cm) met goede grond. Het is echter niet
duidelijk of en in welke mate deze ingrepen de originele bodemopbouw hebben geroerd. Er
zijn landschappelijke boringen uitgezet op een terrein direct ten zuiden van het projectgebied
dat wees op ophooglagen, aangelegd rond 1900, met een gemiddelde dikte van ca. 2,7m.
Daaronder was sprake van en intacte bodem. Het is niet duidelijk of dezelfde conclusies gelden
voor het projectgebied. Het is dus ook niet duidelijk in welke mate sprake is van
dekzandafzettingen/podzolgronden, die een indicatie geven over een mogelijke bewaarde
steentijdsite. Wel kan gesteld dat in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied
dergelijke afdekte gronden werden vastgesteld. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten
of er een goede bewaring kan zijn van bvb. steentijdsites, wat de eventuele graad van
verstoring is en of er al dan niet een archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden
van bijkomend vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door
vooronderzoek(en) met ingreep in de bodem.
Aan het projectgebied kan een verwachting worden gekoppeld voor de aanwezigheid van
menselijke sporen uit de steentijd en de middeleeuwen (inpoldering). Voor de rest van het
holoceen bestaat er een lage tot matige kans op het aantreffen van archeologische resten. Het
landschap was in het verleden een gevarieerd deklandschap met geulen en oevers en bood
goede mogelijkheden voor bewoning, landbouw, jacht en visvangst. Toch kenmerkte het
projectgebied ook natte gronden wat minder interessant is voor bewoning.
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het hele terrein (ca.
4592m²); er wordt een schoolgebouw met de nodige infrastructuur aangelegd. De
bodemingrepen gaan gepaard met een bodemverstoring tot ca. 150cm onder het huidige
maaiveld. Plaatselijk zijn er diepere verstoringen voor bvb. regenwaterputten
(bodemverstoring tot ca. 400cm onder het maaiveld).
Of de geplande werken een impact hebben op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is
op basis van het bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de
aan- of afwezigheid van een archeologische site niet staven. Hiervoor dient verder
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vooronderzoek op het terrein te gebeuren, maar gezien het terrein nog niet in eigendom is van
de initiatiefnemer is het niet mogelijk het vooronderzoek uit te voeren binnen het traject van de
archeologienota. Vandaar dat het vooronderzoek in een uitgesteld traject is geadviseerd.
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