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Gemotiveerd advies
Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2021B386) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Het bureauonderzoek toont aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Deze
inschatting is gebaseerd op de landschappelijk ligging van het terrein in een oude meander van de
Schelde. Gezien de ligging van het terrein zijn alluviale afzettingen en eventueel ook begraven
bodems te verwachten. Op basis van de gekende archeologische waarden in de omgeving is er een
verwachting naar relevante archeologische resten uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd
en de middeleeuwen. Historische kaarten geven aan dat het terrein sinds de 18de eeuw in gebruik
was als grasland. Op basis daarvan zijn geen grootschalige verstoringen van het bodemarchief te
verwachten binnen het onderzoeksgebied. Dit ligt anders voor de toegangsweg in het zuiden van het
onderzoeksgebied. Die bevindt zich namelijk ter hoogte van de actieve rivierbedding van de Schelde
zoals die in de 19de eeuw was, voor de Schelde recht getrokken werd. Omwille daarvan is de
archeologische verwachting voor de zone van de toegangsweg slechts laag. Verder stelden we vast
dat het terrein in het verleden 1,5 tot 2,5 m opgehoogd werd.
De geplande werken op het terrein kennen een negatieve impact op het bodemarchief. Voor een
groot deel van het onderzoeksgebied blijven de geplande werken binnen het ophogingspakket dat op
het terrein aangebracht is. Enkel ter hoogte van de geplande riolering en wateropvangconstructies
loopt de verstoringsdiepte op tot ca. 2,3 à 3,3 m en zullen de geplande werken naar verwachting het
oorspronkelijke maaiveld en de dieperliggende niveaus verstoren. Gezien het grootste deel van de
geplande werken het oorspronkelijke bodemarchief voor ophoging van het terrein niet zullen raken
en het bodemarchief enkel plaatselijk bedreigd is ter hoogte van de geplande riolering en
wateropvangconstructies worden geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht
in het kader van de geplande werken. De kosten van bijkomend archeologisch vooronderzoek staan
niet in verhouding tot het eventuele potentieel op kennisvermeerdering.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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