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1. BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE WERKEN
1.1.

VERANTWOORDING

In het Antwerpse havengebied, meerbepaald op Linkerover zal Ecluse een stoomnetwerk
aanleggen. In het kader van de geplande werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door de cel Onderzoek van Erfpunt. Het verslag van resultaten
werd opgesteld door Thierry Van Neste en Marjolijn De Puydt.
1.2.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

PROJECTCODE
2017D241
WETTELIJK DEPOT
ISSN 0778-3841
BETROKKEN ACTOREN
Erkende archeoloog: Erfpunt (OE/ERK/Archeoloog/2016/00101)
Veldwerkleider: Thierry Van Neste
Assistent-archeoloog: Marjolijn De Puydt
Wetenschappelijke advisering: Erfpunt – cel Beheer
NAAM OPDRACHTGEVER:
Ecluse cvba, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken
VINDPLAATSNAAM:
Kallo – Ecluse 2017 (KA EC 17)
PROVINCIE:
Oost-Vlaanderen
GEMEENTE:
Beveren
DEELGEMEENTE:
Kallo, Doel, Kieldrecht
PLAATS:
Geslecht, Sint-Annalaan, Ketenislaan
TOPONIEM:
Meulenwijk, Dijkstal, Huyswijk, Ketelwijk
COÖRDINATEN (LAMBERT ’72):
Noord: 220339,683483 m
Oost: 145740,680093 m
Zuid: 219041,438779 m
West: 143237,137149 m
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KADASTRALE GEGEVENS:
Beveren, Afdeling 8, Sectie A, percelen 100P, 132E, 132L, 151C, 161N, 161P, 193B, 195C,
195E, 195F, 199E, 206D, 228G, 243G, 243H, 245B, 262F, 294G, 569C, 633A, 660A2, 660S,
662C, 662E, 662F en Sectie C, percelen 326C, 352G en 352P (zie fig. 3).
TOPOGRAFISCHE LIGGING:
Zie fig. 4
BEGINDATUM:
20 april 2017
EINDDATUM:
2 mei 2017
RELEVANTE TERMEN UIT DE INVENTARIS ONROEREND ERFGOED
Typologie: havens, wegen, sporen,
Datering: Onbepaald, nieuwste tijd (19de-21ste eeuw)
Stijlen: niet van toepassing
Culturen: niet van toepassing
Materiaal: niet van toepassing
Soort: niet van toepassing
Gebeurtenis: bureauonderzoek
VERSTOORDE ZONES
Binnen het gebied zijn geen zones opgenomen op de GGA-kaart. Het projectgebied bevindt
zich echter binnen het Antwerpse Havengebied, de ondergrond werd in het verleden dan ook
in grote mate opgehoogd. Waar het oorspronkelijke niveau varieerde tussen 2 en 3 m TAW
(fig. 5), bevindt het maaiveld zich nu op gemiddeld 7,92 m TAW.
1.3.

ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS

Binnen het projectgebied zijn geen archeologische sites gekend.

Fig. 1. Situering op de CAI (GDI-Vlaanderen 2017a).
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1.4.

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT

1.4.1. Vraagstelling
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt maximaal 113435,69 m², hierbij zal
meer dan 1000 m² verstoord worden.
Artikel 5.4.1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij
het decreet van 4 april 2014 stelt dat het bij aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de
percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones verplicht is om een bekrachtigde archeologienota zoals
vermeld in artikel 5.4.8 van datzelfde decreet toe te voegen aan een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem.
Wanneer aangetoond kan worden 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;
mag de rapportering over het bureauonderzoek een beperkte samenstelling hebben. In
voorkomend geval kan gesteld worden dat voldaan wordt aan voorwaarden 1 en 3.
In het kader van het bureauonderzoek met beperkte samenstelling:
-

Wordt het plangebied afgebakend en beschreven;

-

Wordt een beschrijving gemaakt van de geplande werken waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingvergunning wordt aangevraagd, de
uitvoeringswijze van deze werken en de potentiële impact ervan op het bodemarchief.

De resultaten van de analyses worden op plannen weergegeven. De resultaten van deze
studies moeten toelaten een gemotiveerd advies te formuleren of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor.
1.4.2. Randvoorwaarden
Voor het bureauonderzoek werden geen randvoorwaarden voorzien.
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1.4.3. Geplande werken en bodemingrepen
Ecluse zal in het Antwerps havengebied op de Linkerscheldeoever een stoomnetwerk
aanleggen tussen de afval- en energiecentrale Indaver-Sleco en vier verschillende bedrijven
die actief zijn in chemical processing. De desbetreffende afnemers zijn:
-

Ineos Phenol, Geslecht 1, Haven 1930, 9130 Doel

-

Ashland, Geslecht 2, Haven 1920, 9130 Doel

-

Monument Chemical, Ketenislaan 3, Haven 1972, 9130 Kieldrecht

-

Lanxess, Ketenislaan 2, Haven 1992, 9130 Kallo

De bedoeling van het project is om door middel van het stoomnet gasgekookte boilers in de
bedrijven grotendeels te vervangen en zo den energetische efficiëntie binnen het
industrieterrein op de Linkerscheldeoever te verhogen.
Het stoomnetwerk bestaat over het volledige traject uit een aanvoerleiding voor stoom en een
retourleiding voor condensaat. Het stoomnet zal ± 5 km lang zijn. Het net zal bestaan uit 2
leidingen die parallel aan elkaar lopen. Regelmatig dienen expansielussen voorzien te worden
om het uitzetten en krimpen van het leidingmateriaal op te vangen. De expansielussen werden
bepaald op 5x5 à 5x9m en de afstanden tussen de expansielussen variëren op basis van de
diameter.
Hoewel het grootste deel van het project bovengronds aangelegd zal worden, zullen enkele
delen ondergronds geplaatst worden. Daarenboven zullen bepaalde steunpunten op palen
gefundeerd worden. Deze zullen geplaatst worden tot een diepte van -5 m TAW in het
zandpakket. Dit is onder andere het geval bij leidingbruggen.
De ondergrondse stoom/condensaatleidingen worden aangelegd door middel van een open
sleuftechniek. De twee leidingen (resp. stoom- en condensaatleiding) zullen parallel naast
elkaar komen te liggen. Beide bestaan uit geïsoleerde buizen, enerzijds een leiding met stoom
onder hoge druk, anderzijds een retourleiding met condensaat op een temperatuur van
ca 100° C. Om de 50 à 100 m worden er horizontale expansieloops aangebracht (5x5 à 5x9 m,
indicatief). Deze loops liggen dwars op de leiding en zullen plaatselijk een breder ruimte
beslag met zich meebrengen. Voor de stoomleiding liggen deze op kortere afstand van de
condensaatleiding, maar de loops worden waar mogelijk steeds samen gelegd. De breedte en
diepte van de sleuf varieert afhankelijk van de sectie van de leidingen. De tussenafstand
tussen de leidingen bedraagt ca 40 cm. Deze tussenruimte is noodzakelijk om, enerzijds de
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lasrobot toe te laten beide leidingen volledig te lassen en anderzijds gelet op de isolatie van
deze leidingen.
Zoals te zien is in fig. 2 zal voor het ondergrondse deel een sleuf gegraven worden die breder
is dan de aan te leggen buizen. Tussen de leidingen wordt 40 cm ruimte voorzien en maximaal
1 m langs weerszijden van de leiding. De sleufdiepte is variabel en wordt bepaald door de
minimaal noodzakelijke dekking van de leiding (in principe 100 cm). De breedte van de
werkstrook voor de ondergrondse aanleg is voorzien op 24 m.

Fig. 2. Typeprofiel sleuf ondergrondse aanleg (Anteagroup).

Het bovengrondse deel van de leiding zal aangelegd worden op sleepers. Deze
funderingssleepers zullen een afmeting hebben van 2x2 m (fundering op staal). De
funderingspoer wordt nadien terug afgedekt. Enkel de funderingspaal zal nadien bovengronds
uitsteken.

De hoogte van de leiding boven het maaiveld bedraagt bij de bovengrondse uitvoering
maximaal ca. 1,5 m. Ter hoogte van een aantal kruisingen met andere infrastructuur is het
noodzakelijk om de uitvoering bovengronds te doen en zal de buisleiding tot meer dan 5 m
hoog geplaatst worden. Met name ter hoogte van spoorwegovergangen is dit noodzakelijk. De
Ook bij het bovengrondse deel zullen expansieloops aangebracht worden om de 50 à 100 m.
Deze zullen telkens verticaal uitgevoerd worden, behalve in de zone tussen de Sint-Annalaan
en de Oude Dijk, waar ze horizontaal geplaatst zullen worden.
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Hierbij volgt een beschrijving van het traject:
-

De stoom- en condensaatleiding vertrekt bovengronds bij Indaver-Sleco.

-

De hoofdleiding loopt verder over de terreinen van DPWorld richting het Geslecht.

-

De kruisingen met de spoorwegen zijn bovengronds voorzien.

-

De kruising van het Geslecht is bovengronds.

-

Voor het bedrijf Ineos Phenol komt de leiding bovengronds te liggen met een
aftakking naar Ashland.

-

De aftakking naar Ashland loopt bovengronds op sleepers. De expansiebochten dienen
ter plaatse verticaal geplaatst te worden in verband met beschikbare ruimte.

-

De hoofdleiding loopt verder over de terreinen van Ineos Phenol - inclusief een
aftakking naar het bedrijf zelf - en dit quasi volledig ondergronds tot aan de
achterzijde van het bedrijf. Hier komt de leiding terug bovengronds te liggen en dit in
de leidingenstrook grenzend aan het domein Fort Liefkenshoek tot aan Monument
Chemical.

-

Nabij van Monument Chemical wordt een aftakking voorzien die op de terreinen van
het bedrijf zelf bovengronds wordt aangelegd.

-

De hoofdleiding loopt verder langs de Ketenislaan richting Lanxess. Twee wegen en
de tunnel moeten worden gekruist.

-

De kruising van de Sint-Annalaan en de Oudedijk zijn ondergronds door middel van
een caniveau.

-

De kruising van de tunnel is bovengronds voorzien.

-

Het laatste stuk van de leiding richting Lanxess wordt bovengronds uitgevoerd en
volgt het bestaande leidingtracé. De aftakking naar Lanxess kruist eerst het terrein van
Katoennatie ondergronds over ca. 25 meter om vervolgens bovengronds de terreinen
van MLSO te kruisen langsheen de grens met Lanxess.
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Fig. 3. Situering op het kadaster en aanduiding van de locatie van de deelplannen (GDI-Vlaanderen 2017b).
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Fig. 4. Situering op de topografische kaart en het DHM (AGIV WMS; GDI-Vlaanderen 2016).
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Fig. 5. Situering op de topografische kaart van 1981 (NGI - ArcGIS online).
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Fig. 6. Routekaart CC1.
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Fig. 7. Terreinsnede.
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Fig. 8. Routekaart CC2.
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Fig. 9. Terreinsnede.
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Fig. 10. Routekaart.CC3.
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Fig. 11. Terreinsnede.
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Fig. 12. Routekaart CC4.
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Fig. 13. Terreinsnede.
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Fig. 14. Routekaart CC5.
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Fig. 15. Terreinsnede.
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Fig. 16. Routekaart CC6.
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Fig. 17. Terreinsnede.
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Fig. 18. Routekaart CC7.
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Fig. 19. Terreinsnede.
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Fig. 20. Routekaart CC8.
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Fig. 21. Terreinsnede.
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Fig. 22. Routekaart CC9.
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Fig. 23. Terreinsnede.
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Fig. 24. Routekaart CC10.
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Fig. 25. Terreinsnede.
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Fig. 26. Routekaart CC11.
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Fig. 27. Terreinsnede.
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Fig. 28. Routekaart LX01.
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Fig. 29. Terreinsnede.
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Fig. 30. Routekaart LX02.
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Fig. 31. Terreinsnede.
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Fig. 32. Routekaart AS01.
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Fig. 33. Terreinsnede.
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Fig. 34. Routekaart AS02.
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Fig. 35. Terreinsnede.
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Fig. 36. Routekaart MM01.
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Fig. 37. Terreinsnede.
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1.5.

WERKWIJZE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

Voor het bureauonderzoek werd informatie verzameld aangaande de historische,
landschappelijke en archeologische kennis van de ruime omgeving van het projectgebied.
Voor het historische kader werd de topografische kaart van 1981 gebruikt, deze kaart werd
door het NGI ter beschikking gesteld via ArcGIS online. De archeologische gegevens werden
hoofdzakelijk bekomen via de cel Beheer van Erfpunt. Daarnaast werden de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd.
Op basis van de verkregen gegevens werd een inschatting gemaakt van het potentieel op
kennisvermeerdering en de al dan niet te nemen maatregelen die hier het gevolg van zijn.
In de loop van dit onderzoek diende niet afgeweken te worden van de Code Goede Praktijk,
werden geen externe specialisten geraadpleegd en werd geen wetenschappelijke advisering
verkregen van personen die buiten het project stonden.
Dit rapport schets het algemene kader van het onderzoek en bevat de neerslag van de
onderzoeksresultaten. Een kopie ervan wordt in digitale vorm aangeleverd aan Ecluse, het
agentschap Onroerend Erfgoed en Erfpunt – cel Beheer.
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2. MOTIVATIE VOOR NOTA MET BEPERKTE SAMENSTELLING
Het gehele projectgebied bevindt zich binnen de zone van de Antwerpse Haven. Deze werd
een dertigtal jaar geleden geheel opgehoogd. Op basis van de topografische kaart van 1981
kon het toenmalige maaiveld gereconstrueerd worden. Binnen het projectgebied lag dit
gemiddeld op 2,85 m TAW, met het laagste punt op 1,89 m en het hoogste punt op
3,37 m TAW. Na de ophoging kwam het maaiveld binnen het projectgebied gemiddeld op
7,9 m TAW te liggen, met het laagste punt op 5,59 m en het hoogste punt op 10,95 m TAW.
Het hoogteverschil tussen het huidige maaiveld en dit uit 1981 bedraagt gemiddeld 5,07 m,
met een minimumverschil van 2,79 m en een maximaal verschil van 7,97 m.

Fig. 38. Vergelijking tussen het huidige maaiveld en het maaiveld op de topografische kaart van 1981.

Hoewel bij de geplande werken wel enige bodemingrepen voorzien zijn, zullen deze het
oorspronkelijke maaiveld – en bijgevolg ook het archeologische vlak –nergens bereiken. Er
kan dan ook gesteld worden dat binnen de grenzen van de werkzone geen archeologie
aanwezig is.
Voor bepaalde steunpunten op het leidingtracé (vb. bij leidingbruggen) zal wel gewerkt
moeten worden met paalfunderingen. Deze zullen tot -5 m TAW gaan en dus wel het
archeologisch vlak lokaal verstoren. Deze verstoring zal echter steeds zeer lokaal zijn en een
zeer beperkte oppervlakte verstoren. Behalve het feit dat onderzoek van deze puntlocaties
bijzonder moeilijk zou zijn omwille van het ophogingpakket, zou de beperkte oppervlakte die
onderzocht zou kunnen worden geen nuttige kenniswinst kunnen opleveren.
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3. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Binnen het projectgebied zijn geen archeologische sites gekend. Het gebied werd ongeveer
dertig jaar geleden geheel opgehoogd en in gebruik genomen als industrieterrein binnen het
Antwerpse havengebied.
4. VERWACHTING TEN AANZIEN VAN ARCHEOLOGISCH ERFGOED
Hoewel het mogelijk is dat onder de opgehoogde zone archeologisch erfgoed aanwezig is, zal
dit over het algemeen niet geraakt worden bij de geplande werkzaamheden. Binnen de
algemene werkzone moet dan ook geen archeologisch erfgoed verwacht worden.
Op de locaties die verstoord zullen worden door de paalfunderingen is mogelijk wel
archeologisch erfgoed aanwezig. Aangezien het gaat om verspreide puntlocaties met beperkte
oppervlakte, zal verder onderzoek echter niet kunnen leiden tot nuttige kenniswinst.
5. SAMENVATTING
Ecluse zal op het grondgebied van Beveren een stoomnetwerk aanleggen. In het kader van de
geplande werkzaamheden is een archeologienota vereist. Tijdens het bureauonderzoek kon
worden vastgesteld dat het gehele projectgebied zich bevindt in een zone die gemiddeld
5,07 m opgehoogd werd. Aangezien de geplande werken het oorspronkelijke maaiveld en dus
ook het archeologische vlak niet zullen raken, kan gesteld worden dat binnen de grenzen van
de geplande werkzaamheden geen archeologisch erfgoed aanwezig is. Hoewel op enkele
puntlocaties gebruik zal gemaakt worden van paalfunderingen die het archeologisch vlak
lokaal wel zullen verstoren, zou verder onderzoek van deze locaties geen nuttige kenniswinst
opleveren. Omwille van deze redenen kon een archeologienota met beperkte samenstelling
opgesteld worden.
Omdat er geen archeologisch erfgoed verwacht wordt binnen de grenzen van de geplande
werken, of dat verder onderzoek geen nuttige kenniswinst zou opleveren, dienen er geen
maatregelen getroffen te worden.
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