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Administratieve gegevens

Projectcode
Wettelijk depot
Auteurs
Erkende archeoloog
Locatiegegevens

Lambertcoördinaten (bounding box)
Kadastrale gegevens

Datum onderzoek
Oppervlakte projectgebied
Oppervlakte bodemingrepen
Relevante termen thesauri
Inventaris Onroerend Erfgoed
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2020H59
Niet van toepassing
Veerle Hendriks, Jef Vansweevelt
Veerle Hendriks
OE/ERK/Archeoloog/2015/00079
Provincie: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen
Deelgemeente: Borgerhout
Adres: Noordersingel
B-2140 Antwerpen
punt 1: x =155 543,1970 y = 212 696,5600
punt 2: x = 155 403,3352 y = 212 706,6183
Gemeente: Antwerpen-Borgerhout
Afdeling: 25
Sectie: A
Perceel: nr.0056v9, 0056w9
29 juli, 11 en 18 augustus 2020
11 208 m²
4770 m²
Evaluerend onderzoek, bureauonderzoek, assessment,
stadsomwalling

Gemotiveerd advies

Het vooronderzoek voor de archeologienota (met beperkte samenstelling) voor de aanleg van een
parkeergebouw gelegen aan de Noordersingel omvat een bureauonderzoek (2020H59). Hierin
werden de landschappelijke, archeologische en cultuur-historische gegevens van het
bureauonderzoek vergeleken met de geplande ingrepen en de locatie van het projectgebied.
De ingrepen voor het parkeergebouw bestaan voor een groot deel (3422 m²) uit ondiepe ingrepen
tot 70cm onder maaiveld. Daarnaast zijn er diepere ingrepen in de vorm van sleuven (1347 m²) en
putten (530 m²).
Er is geen potentieel op kennisvermeerdering want:
-Het projectgebied bevindt zich volledig ter hoogte van de gracht van de Brialmontomwalling. De
vulling van deze gracht wordt niet als archeologisch waardevol beschouwd, aangezien ze in de 2de
helft van de 20ste eeuw gedempt werd. Indien er originele grachtlagen uit de 19de en begin 20ste
eeuw aanwezig zijn, kunnen deze enkel aangetroffen bij de diepere ingrepen. Deze ingrepen zijn
echter beperkt in oppervlakte en liggen verspreid over het terrein, waardoor geen nuttige
informatie ingewonnen kan worden over de originele lagen.
-Indien bij de diepere ingrepen sporen aangetroffen worden onder het grachtniveau, zal het enkel
gaan over de onderzijde van diepe sporen verspreid over het terrein, zodat onderlinge samenhang
niet bepaald kan worden. Dergelijke vondsten hebben weinig tot geen potentieel op kenniswinst.
Om deze redenen wordt geen verder onderzoek geadviseerd. Er wordt geen programma van
maatregelen opgemaakt.

2/2

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@stad.antwerpen.be

