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1 Gemotiveerd advies
1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Voor de archeologienota werd gestart met een vooronderzoek door middel van een
bureauonderzoek. Daaruit bleek al snel dat het projectgebied zich binnen een zone bevindt met
opgehoogde gronden. Uit de beschrijving van de geplande werkzaamheden bleek dat deze niet
dieper worden uitgevoerd dan de ophogingspakketten dik zijn. Al vroeg in het proces van het
bureauonderzoek werd duidelijk dat de geplande werken geen impact zullen hebben op eventueel
aanwezig archeologisch erfgoed. Er diende zodus geen verder vooronderzoek te gebeuren zonder of
met ingreep in de bodem. Zodoende kon er dus een “archeologienota met beperkte samenstelling”
opgesteld worden. Het uitgevoerde vooronderzoek kan als dusdanig dus ook als volledig beschouwd
worden.

1.2 De afwezigheid van een archeologische site
Aan de hand van het uitgevoerde vooronderzoek kan niet aangetoond worden dat er een ca. 4 à 5,5
m dik ophogingspakket aanwezig is binnen het volledige projectgebied. Er kan met zekerheid gezegd
worden dat er binnen dit ophogingspakket uit de 20ste eeuw geen archeologische site aanwezig is.
Daaronder bevindt zich echter nog een paleolandschap. Hoewel dit volgens het in 2009 uitgevoerde
onderzoek wellicht sterk geërodeerd is, is het niet volledig uit te sluiten dat daar wel nog (een)
archeologische vindplaats(en) aanwezig is.

1.3 Impactbepaling
Bij het raadplegen van de bodemkaart werd duidelijk dat het volledige terrein bestaat uit
opgehoogde gronden. Deze ophoging vond plaats tussen de jaren ’30 en ’70 van de 20ste eeuw,
binnen het kader van de plannen voor de stadsuitbreiding van Antwerpen binnen de wijk
‘Linkeroever’. Het booronderzoek dat in 2009 door Raap Nederland werd uitgevoerd, bevestigde dit.
Specifiek voor dit projectgebied varieerde de dikte van deze opgebrachte gronden tussen 4,2 en 5,35
m.
De geplande werkzaamheden voor de bouw van de 30 woningen zullen tot een maximale diepte van
-80 cm onder het maaiveld plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook enkele lokale diepere uitgravingen
voorzien, namelijk 30 van 2,3 m diep (één per woning) voor een septische put met een diameter van
150 cm, en dan nog 2 van 2,55 m diep voor regenwaterputten met een diameter van 220 cm. De
bodemverstoring die de geplande werken met zich mee brengen, zullen echter nooit een impact
hebben op eventueel archeologisch erfgoed, gezien de geplande ingrepen niet dieper zullen zijn dan
het pakket opgespoten/opgebrachte grond. Er kan met zekerheid gesteld worden dat er geen
archeologische vindplaatsen verstoord kunnen worden.
Bijgevolg luidt het advies dan ook dat er geen verdere maatregelen nodig zijn.
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2 Programma van maatregelen
Niet van toepassing.
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