ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 180

Archeologienota Deuzeldpark te
Schoten (Antwerpen).
Programma van Maatregelen.

CLAEYS SIMON

Colofon

Uitgever

ADEDE bvba

Jaar van uitgave

2017

Plaats van uitgave

Gent

Redactie

Bart De Smaele, Hadewijch Pieters

ISSN

2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

2017D190

2017

ADEDE Archeologisch Rapport 180

1 Gemotiveerd advies
Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de verwachting eerder laag is dat op het terrein gelegen
naast het Deuzeldpark te Schoten (Antwerpen) (intacte) archeologische resten aanwezig zijn.
In de omgeving van het projectgebied zijn wel enkele sites gekend die een beeld schetsen van de
omgeving en de ontwikkeling ervan die zich voornamelijk in de middeleeuwen situeert. Oudere
periodes zijn in de omgeving van het projectgebied niet in kaart gebracht.
Op basis van de historische en cartografische gegevens kan niet met zekerheid een uitspraak gedaan
worden over de aanwezigheid en de gaafheid van eventuele archeologische resten binnen de
contouren van het onderzoeksgebied. Wel toonde de bureaustudie aan dat de verwachtingen tot het
aantreffen van archeologische sites laag is. De voornaamste reden hiervoor zijn de verschillende
bouwfases waarbij een versnipperde verstoring binnen het projectgebied ontstaan is. Dit laat
vermoeden dat het bodemarchief ter hoogte van de ingrepen reeds danig verstoord is. De aard van de
geplande ingrepen toont aan dat slechts in beperkte zones dieper wordt gegaan dan de reeds gekende
verstoring en ‘onverstoorde’ horizonten zullen worden vernield.
Om met zekerheid de graad en verspreiding van de verstoringen binnen het onderzoeksgebied na te
gaan kan een landschappelijk bodemonderzoek worden uitgevoerd, eventueel gevolgd door een
proefsleuvenonderzoek om eventuele archeologische resten binnen het projectgebied vast te stellen.
De eerder lage archeologische verwachting en reeds gekende verstoringen die het gebied een
versnipperd karakter geven wegen echter niet op tegen de kosten die gepaard gaan met een dergelijk
verder (voor)onderzoek. Eventueel aanwezige sporen kunnen door de gekende verstoringen en
bebouwing in de omgeving van het projectgebied ook niet in een ruimere context bestudeerd worden.
Gezien het landelijk karakter van het projectgebied, de eerder lage verwachting en de hoge kostprijs
van eventueel onderzoek ten opzichte van het lage potentieel op kennisvermeerdering blijkt verder
vooronderzoek dan ook weinig opportuun. Op basis van deze resultaten kan besloten worden dat het
vooronderzoek volledig werd uitgevoerd. ADEDE bvba adviseert dan ook geen verder (voor)onderzoek.
De resultaten van het reeds uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken
voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch
onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan
ook niet aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.
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2 Programma van maatregelen
Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische voor- en/of
vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder (voor)onderzoek dan
ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook –
conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van maatregelen is bijgevolg
niet van toepassing.
Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de
wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden
aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
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