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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2017C42

Aanleiding:

De archeologienota met beperkte samenstelling (nota light) werd opgemaakt
voor de heraanleg van de rioleringen en het kruispunt in een zone tussen de
Frans van Dunlaan, de Zwaluwenlaan en de Prins Boudewijnlaan die buiten de
vastgestelde archeologische zones ligt en met een perceeloppervlakte van
ongeveer
47.097
m 2.
Daarmee
valt
de
stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van
de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of
meer bedraagt en waarbij de percelen volledig buiten de archeologische zones
liggen, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.

Vigerende wetgeving: Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014. De nota werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede
Praktijk, aangepast op 1 januari 2017.
Erkend archeoloog:

Wouter Yperman, OE/ERK/Archeoloog/2015/00056 &
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Locatie:

Antwerpen, Frans van Dunlaan, Zwaluwenlaan en de Prins Boudewijnlaan (fig.
1.1 t.e.m. 1.3)
Bounding box: punt 1: x=153586, y=206912
punt 2: x=154301, y=207209
Gemeente Antwerpen, Afdeling: 42, Sectie: C, Percelen: Openbaar domei.

Periode uitvoering:

2 maart 2017

Relevante termen:

Bureauonderzoek, bebouwde zone, wegenis

Verstoorde zones:

De reeds bestaande wegenis.
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied2.

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.

2
3

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Kaart op basis van https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied4.

1.1.2 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch bureauonderzoek beoogt om op basis van bestaande bronnen informatie te
verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op een terrein, de karakteristieken
en de bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de waarde ervan en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk biedt de mogelijkheid om een nota met beperkte samenstelling (nota light) in
te dienen indien de confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit de
beschrijving van de landschappelijke ligging van het onderzochte gebied, de historische beschrijving,
of de bespreking van het onderzochte gebied in zijn archeologische kader aantoont dat:
1° met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of;
2° de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het
eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of;
3° verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare
zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst;
en er dus geen verdere maatregelen nodig zijn, dan mag de rapportering over het bureauonderzoek
van het terrein beperkt blijven5.

4

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). Aangezien het volledige projectgebied te situeren is binnen het
openbaar domein zijn er op deze schaal geen kadasternummers weergegeven.
5
Code Goede Praktijk 12.5.3.3
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Fig. 1.4: Ontwerpplan van de geplande werken, wegenis6.
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© Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, originele in bijlage.
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© Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, originele in bijlage.
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Fig. 1.5: Ontwerpplan van de geplande werken, riolering7.
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Op basis van de informatie van de initiatiefnemer bestaan de geplande werken uit de heraanleg van
de riolering waarbij een gescheiden stelsel met grachten voor hemelwater zal worden aangelegd en
de heraanleg van wegenis waarbij het kruispunt anders zal worden ingedeeld (fig. 1.4 & fig. 1.5).
Doorslaggevend aspect:
Het doorslaggevende aspect dat in aanmerking komt om deze nota met beperkte samenstelling te
verantwoorden is dat verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met
aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst omwille van de reeds aanwezige
verstoring door de huidige en vroegere nutsleidingen en weginfrastructuur. Hierdoor zal slechts een
dusdanig fragmentair beeld gevormd kunnen worden in een voormalig landelijk gebied dat nuttige
kenniswinst niet tot de mogelijkheden kan behoren (fig. 1.6).

Fig. 1.6: Inplanting van de werken in het projectgebied8.

8

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV), ©X, originele in bijlage.
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1.1.3 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek in het kader van een nota met beperkte samenstelling waarbij met
aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein; het
onderzoek in functie van de werken die met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige
kenniswinst, werden de reeds uitgevoerde archeologisch onderzoeken en de bodemopbouw ruimtelijk
en inhoudelijk geconfronteerd met de aanwezige infrastructuur en de geplande werken.

1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Bodemopbouw
De bodemkaart toont rondom het projectgebied verschillende bodems (fig. 1.7):
- Ldc: Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Lhc: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Pcmy: Matig droge licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont waarbij
sedimenten zwaarder of fijner worden in de diepte
- Pdmy: Matig natte licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont waarbij
sedimenten zwaarder of fijner worden in de diepte
- OB: Bebouwde zone.

Fig. 1.7: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied9.

9

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Hoewel het projectgebied is te situeren in voormalig landelijk gebied was het projectgebied en de
ruime omgeving op het moment dat de bodemkaart werd gemaakt (jaren ’50 - ’70 van de 20ste eeuw)
reeds bebouwde zone en is bijgevolg niet gekarteerd. De oorspronkelijke natuurlijke bodem kan een
L.c.-bodem zijn of de meer zandige P.m-bodem. De L.c-bodem betreft een bodem met een
kleiaanrijkings- of Bt-horizont. De P.my-bodem is een plaggenbodem waarbij de vruchtbare A-horizont
werd opgehoogd met aangevoerde plaggen die verrijkt waren met mest. In beide gevallen is er geen
bescherming van het archeologisch vlak door colluvium, waardoor ingrijpende werken, zoals de aanleg
van de lanen en nutsleidingen doorheen het archeologisch vlak gaan aangezien minstens tot op de
‘vaste’ wordt gegraven door de teelaarde te verwijderen. In beide gevallen betreft de ‘vaste’ het
archeologisch vlak. Hierdoor zijn eventueel aanwezige archeologische sporen minstens verstoord en
afhankelijk van de wegopbouw grotendeels verstoord. Bij nutsleidingen is er sprake van een volledige
verstoring op mogelijk diepere sporen, zoals waterputten, na.

1.2.2 Archeologische voorkennis
Het projectgebied situeert zich tussen verschillende archeologisch gekende locaties die terug te vinden
zijn op de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) (fig. 1.8). Het betreft enkel locaties waarbij door
middel van kaartstudies structuren uit hoofdzakelijk de nieuwste tijd werden geïdentificeerd. Concreet
gaat het over de nog bestaande Fortengordel rond Antwerpen (Fort 5 is ook als monument
geregistreerd) en een voormalige hoeve uit de 18de eeuw (fig. 1.8/113027) en een bewoningsgordel
uit de 18de eeuw (fig. 1.8/366162).

Fig. 1.8: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied10.

10

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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In de buurt zijn ook enkele monumenten aanwezig waaronder twee appartementsgebouwen uit 1933
(fig. 1.8/7041602) tegen de zuidgrens van het projectgebied. In het noordwesten is het Middelheim of
Nachtegalenpark onderdeel van het beheersplan van Onroerend Erfgoed waarbij het historische park
beschermd en duurzaam uitgebaat dient te worden.
Wat niet op de CAI (of andere kaart met erfgoed) staat, is de site met walgracht die aanwezig is op
verschillende historische kaarten en deels voorkomt in het zuiden van het projectgebied. Mogelijk
werd deze hoeve bij de aanleg van de lanen compleet weggegraven.
Historische kaarten zoals de kaart van Ferraris uit 1777 (fig. 1.9) tonen aan dat het landschap een
landbouwomgeving is met verschillende boerderijen/sites met walgracht. In de loop van de 19de eeuw
verschijnen de forten zoals zichtbaar op de 19de-eeuwse kaart van Vandermaelen (fig. 1.10). In de loop
van de 20ste eeuw en zeker na WOI, wanneer het militair nut van de forten duidelijk miniem is gebleken
verschijnen nieuwe infrastructuurwerken en woningen om plaats te maken voor de groeiende
bevolking van Antwerpen en de parking. De huidige lanen komen voor het eerst voor op de
topografische kaart van 1903-1937. De aanwezigheid van de appartemensblokken uit 1933 langs de
Prins Boudewijnlaan wijst er op dat deze lanen ouder zijn dan 1933. Op de topografische kaart van
1903-1937 & 1947 (fig. 1.11) is duidelijk te zien dat er toen een spoorlijn aanwezig was die met brug
over het kruispunt van de Frans van Dunlaan, Zwaluwenlaan en Prins Boudewijnlaan ging. De aanleg
van een spoorlijn en brug heeft zo mogelijk nog een grotere impact op de ondergrond dan de aanleg
van de lanen. Van de voormalige site met walgracht is niets meer te zien.

Fig. 1.9: Uittreksel uit de kaart van Ferraris (1777) met situering van het projectgebied11.

11

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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Fig. 1.10: Uittreksel uit de kaart Vandermaelen (1846-1854) met situering van het projectgebied12.

Fig. 1.11: Uittreksel uit de topografische kaarten van 1903-1937 (rechts) & 1947 (links) met situering
van het projectgebied13.
1.2.3 Bestaande infrastructuur
12
13

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).

12

Het bureauonderzoek in de Frans van Dunlaan te Antwerpen

De bestaande infrastructuur bestaat uit de huidige wegenis en nutsleidingen. Gelet op de voormalige
aanwezigheid van een Het is het bos ten oosten van de Prins Boudewijnlaan geplant op de nu
afgebroken voormalige spoorlijn. Deze zone kan dan ook niet beschouwd worden als ongeroerd (fig.
1.12).

Fig. 1.12: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied14.

1.2.4 Confrontatie met de geplande werken
De geplande werken bestaan uit de heraanleg van de riolering waarbij een gescheiden stelsel met
grachten voor hemelwater zal worden aangelegd en de heraanleg van wegenis waarbij het kruispunt
anders zal worden ingedeeld (fig. 1.4, fig. 1.5 & fig. 1.6).
De aard van de werken, de bestaande toestand, de bodemopbouw en de archeologische voorkennis
maakt dat een onderzoek niet te verantwoorden is aangezien de bestaande en voormalige
infrastructuur en nutsleidingen een dusdanige invloed heeft gehad op de ondergrond, met een ondiep
gelegen archeologisch vlak, dat eventueel aanwezige archeologische sporen zich in een verstoorde
toestand bevinden en/of in een dusdanig versnipperde configuratie dat de onderlinge samenhang niet
meer vast te stellen is en nuttige kenniswinst niet te verkrijgen is. Gelet op de voormalige landelijke
ligging zullen eventuele archeologische sporen ook niet de stevigheid hebben van structuren in bak- of
natuursteen waardoor deze geen weerstand vormen bij de aanleg van de lanen, spoorweg en
nutsleidingen. De site met walgracht die op de 18de en 19de-eeuwse kaarten aanwezig is, is te situeren

14

Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV).
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aan de rand van het projectgebied waardoor het potentieel aantreffen van relevante sporen in context
van deze site klein is.

1.3 Samenvatting
Voor de heraanleg van de riolering en het kruispunt van de Frans van Dunlaan en Zwaluwenlaan met
de Prins Boudewijnlaan dient er een inschatting gemaakt te worden van het archeologisch potentieel.
Omwille van de verstoringen door de huidige en historische infrastructuur en nutsleidingen in een
bodem waarin het archeologisch vlak ondiep te situeren is, is verder archeologisch onderzoek niet te
verantwoorden.
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