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DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1 ADVIES
Er wordt voor de aanleg van padelvelden met bijbehorende kantine, verharde parking en groenzone ter
hoogte van de Meylweg te Kontich (provincie Antwerpen), een bodemingreep van ca 4.120 m² beoogd,
waardoor het Onroerend Erfgoeddecreet (art 5.4) de opmaak van een archeologienota verplicht ter
evaluatie en waardering van het archeologisch potentieel van het betrokken bodemarchief.
In verband met het archeologisch potentieel, is het echter van belang de conservatiegraad van de
mogelijke sporen, structuren en stratigrafieën nader te bekijken en te onderzoeken in combinatie met
de impact van de werken. Het is de vraag in welke mate deze bewaard zijn gebleven binnen de grenzen
van het onderzoeksgebied.
Op basis van de reeds gekende archeologie in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied (cfr.
Centraal Archeologische Inventaris), omvat het onderzoeksgebied een reëel archeologisch potentieel
vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd.
Zoals eerder beschreven, is deze archeologienota gebaseerd op een archeologienota (ABO nv, ID:
14909) waarvan reeds een akte is genomen in 2020. Gezien er wijzigingen zijn doorgevoerd in de
uitvoering van de werken en plannen, wordt er een nieuwe archeologienota opgemaakt. Uit het reeds
eerder uitgevoerde booronderzoek binnen het traject van de archeologienota waarvan reeds akte
genomen is, bleek dat er binnen het gehele onderzoeksgebied een diepgaande verstoring aanwezig is.
De geplande werken die beschreven zijn in deze archeologienota vormen geen bedreiging voor het
archeologisch bodemarchief. Voordat de werken worden uitgevoerd, zal het gehele onderzoeksgebied
worden afgegraven tot 1,25 m-mv. Binnen deze afgraving zullen padelvelden (0,40 m-mv) en
verhardingen (0,4 m-mv) worden aangelegd. Daarnaast zal er een kantine (0,80 m-mv) worden
gebouwd en zal er een parking (0,5 m-mv) en groenzones (0,5 – 1 m-mv) worden gecreëerd. De
Meylweg (zijstraat) zal binnen het onderzoeksgebied opnieuw worden aangelegd. Zoals eerder is
besproken blijkt uit de archeologienota ID: 14909, dat het gehele onderzoeksgebied diepgaand
verstoord is. De B-horizont is volledig verdwenen en de C-horizont is afgetopt en bijgevolg niet meer
intact. Dit betekent dat de eventuele aanwezige archeologische sporen en vondsten over het volledige
plangebied naar alle waarschijnlijkheid verdwenen zijn. De werken zullen in hun geheel binnen
verstoorde grond plaatsvinden. Er wordt daarom geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.
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