WILLEBROEK – DE SCHALK 2016 (2016J244)
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
ERFPUNT – CEL ONDERZOEK
1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK
In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek
uitgevoerd. Het projectgebied is gelegen aan de Stadionlaan en Scheldelaan te Willebroek
(Antwerpen). Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat geen verder
archeologisch onderzoek nodig is.
2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE
Op basis van het bureauonderzoek kon niet worden vastgesteld of er binnen het projectgebied
sprake is van archeologisch erfgoed. Hoewel er mogelijk sprake is van een archeologische site
binnen het gehele projectgebied, zullen de geplande werken hierop geen impact hebben
aangezien zij enkel betrekking hebben op reeds verstoorde zones of omdat zij het
archeologisch vlak niet zullen bereiken.
3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Binnen het projectgebied is mogelijk archeologisch erfgoed aanwezig. In het kader van de
geplande werken zal dit echter niet (verder) verstoord worden, waardoor een in situbehoud
mogelijk is. In het kader van de geplande werken zijn geen maatregelen nodig.
4. IMPACTBEPALING
De geplande werken kunnen ruim ingedeeld worden in twee delen:
- Het afbreken van de tribunes en ingangen met bijhorende funderingen
- Het verwijderen van het talud dat dienst deed als bijkomende tribune. Hierbij zijn geen
funderingen aanwezig.
Bij de afbraak van de tribunes en ingangen zal enkel de reeds verstoorde bodem geroerd
worden. Gezien de diepte van de funderingen (1,15 tot 1,35 m) kan er van uitgegaan worden
dat eventueel archeologische erfgoed reeds vernield werd bij de aanleg ervan. Deze werken
zullen dan ook een zeer beperkte tot geen impact hebben op archeologisch erfgoed.
Het aanwezige talud zal geheel afgegraven worden. Dit zal echter gebeuren tot op het niveau
van het oorspronkelijke maaiveld. In deze zone zal het archeologisch niveau dan ook niet
bereikt worden, waardoor de impact ook hier zeer beperkt tot niet bestaand is.

1

Fig. 1. Impactbepaling en overzicht van de verstoorde zones.

5. BEPALING VAN MAATREGELEN
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden.
Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet.
5.1.

RANDVOORWAARDEN

In het kader van de geplande werken zullen meerdere bestaande gebouwen, verhardingen en
ophogingen verwijderd worden. Bij deze werken dient de onverstoorde bodem zo min
mogelijk geroerd te worden. Bij het slopen van de bebouwing en fundering mag daarom niet
dieper gegraven worden dan de reeds verstoorde diepte. De breedte van de uitgraving mag
deze van de verstoring niet overschrijden. Indien palen aanwezig zijn, dienen deze in de mate
van het mogelijke zo verticaal mogelijk verwijderd te worden, teneinde geen verdere
verstoring te veroorzaken.
Bij het afgraven van het talud mag niet dieper gegraven worden dan het oorspronkelijke
maaiveld, teneinde het archeologisch vlak niet te roeren.
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