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2. Programma van maatregelen
2.1 GemoHveerd advies
Het projectgebied maakt deel uit van de 19de-eeuwse stadsuitbreiding van Antwerpen. Het ligt op de oostelijke grens
van de stadsuitbreiding, net binnen de Kleine Ring en het ringspoor. Het projectgebied omvat Een percelen die een
aaneengesloten vormen tussen de Engelselei, de Fonteinstraat en de Hoge weg. Aan de zuidzijde grenst het aan de site
van het voormalige St. Erasmusziekenhuis, nu dienstencentrum de Fontein. Op het gewestplan is de hoofdbestemming
van het projectgebied woongebied behorend tot de binnenstad. Op het projectgebied worden een supermarkt, een
schoolgebouw en een aantal appartementen voorzien. De impact van de geplande ontwikkeling op de bodem is groot.
Alle bestaande bebouwing zal worden gesloopt. Het volledige nieuwbouwproject wordt voorzien van twee
ondergrondse bouwlagen. Onder de supermarkt reikt niveau -1,5 tot 5,78 m -mV. Onder het schoolgebouw reikt
niveau -2 tot 7,26 m -mV.
Het doel van het bureauonderzoek was het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van de bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. Het
onderzoek confronteerde de landschappelijke, bodemkundige, historische en archeologische karakterisEeken van het
projectgebied met de bodemingrepen die in de loop van de 19de eeuw en de tweede helX van de 20ste eeuw werden
uitgevoerd. Op basis daarvan kon een zone van 6023 m2 worden afgebakend waarbinnen omwille van bodemingrepen
in de 19de en 20ste eeuw geen bodemarchief meer te verwachten valt. Er vonden verstoringen plaats van de bodem
tot 1 m -mV en dieper.

De omvang van de overige delen van het onderzoeksgebied waarvoor het bureauonderzoek de afwezigheid van
archeologisch erfgoed niet kon staven is beperkt tot 585 m2. Deze zone is opgedeeld in vijf niet-aaneensluitende
tuinzones, een bomenrij en een zone met verharding aan de zuidoostgrens van het onderzoeksgebied. Het potenEeel
op kennisvermeerdering voor deze zones wordt als laag ingeschat omwille van de beperkte oppervlakte en de
versnippering van de zones waarvoor het bureauonderzoek de afwezigheid van archeologisch erfgoed niet kon staven.
Archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem wordt omwille van het evenwicht tussen de kosten en de baten
van het onderzoek en het evenwicht tussen de onderzoeksinspanning en de te verwachten resultaten niet aanbevolen.
Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld (zie 1.2.4).
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