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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de
geplande aanleg van twee nieuwe loodsen aan de Vrieskaai in Antwerpen. Bij de geplande werken zijn
immers graafwerken gepland waarbij het eventueel aanwezige archeologische bodemarchief zal
verstoord worden.
Deze ingreep in de bodem kadert in een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. De perceel
oppervlakte is groter dan 3000m2 en de geplande bodemingreep overschrijdt 1000m2. De aanvrager is
niet publiekrechtelijk. Het onderzoeksgebied is niet in woon-of recreatiegebied gelegen. De
bodemingreep zal 5000m2 overschrijden. Hieruit volgt dat in het kader van het nieuwe Onroerend
Erfgoeddecreet voorafgaand aan de bouwvergunning, een archeologienota moet worden opgemaakt
om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).

2 GEMOTIVEERD ADVIES
Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij
aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor het onderzoeksgebied aan de Vrieskaai te
Antwerpen. Op basis van een analyse van landschappelijke, historische, cartografische en
archeologische gegevens over het projectgebied menen wij te kunnen besluiten dat de impact van de
geplande werkzaamheden op het potentieel aanwezige archeologisch bodemarchief minimaal is:
-

De archeologische en historische bronnen tonen geen menselijke aanwezigheid aan op het
onderzoeksgebied. Het bestaat uit zeer natte gronden op klei, in gebruik als grasland. De enige
bebouwing op aangrenzende percelen, een herberg, verdwijnt in de 19de eeuw. Het 19de eeuwse
fort, het Noordkasteel, ten zuidwesten van het onderzoeksgebied wordt in de 20ste eeuw
geleidelijk gesloopt voor de uitbreiding van de haven.

-

De gronden van het onderzoeksgebied zijn reeds sinds het begin van de 20ste eeuw enorm
verstoord door herhaaldelijke grote infrastructuurwerken. De hele omgeving van het
onderzoeksgebied werd afgegraven voor de aanleg van het Albert- en Amerikadok en vervolgens
opgehoogd met baggerzand afkomstig uit de Schelde. Doorheen de jaren vonden er verschillende
uitbreidingen van deze dokken plaats waarbij de bodem telkens opnieuw werd vergraven.

Rekening houdend met deze gegevens schatten we het potentieel tot kennisvermeerdering laag in. Bij
een kosten-batenanalyse weegt het geringe potentieel tot kennisvermeerdering niet op tegen de
kosten en hinder die verder onderzoek met zich meebrengt. Daarom wordt voor alle betrokken
percelen vrijgave geadviseerd. Ondanks de vrijgave van het onderzoeksgebied willen we onder
aandacht brengen dat er voor archeologische vondsten een meldingsplicht geldt.

