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1.

GEMOTIVEERD ADVIES
1.1.

ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven echter aan dat er een potentieel is naar archeologie toe. De
kans op vindplaatsen vanaf de middeleeuwen is reëel waarbij voornamelijk gegevens met betrekking
tot inpoldering, dijkdoorbraken, landbouwindeling,… aan het licht kunnen komen. Verder is er ook
een potentieel voor begraven vindplaatsen uit de steentijden en Romeinse periode.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-6 VERSLAG VAN RESULTATEN)
De toekomstige productiehal 46E zal een totale oppervlakte hebben van 11.222m² hebben. De vloer
bevindt zich op het maaiveld (8,40 m TAW) en wordt gegoten. De vloer zelf is 20 cm dik en heeft een
onderfundering van 35 cm. Er wordt een kolommengrid voorzien van 24,20 x 30 m. De
paalfunderingen worden per twee gegroepeerd. Het funderingsmassief is 1,80 m groot en 70 cm dik.
De palen zelf hebben een diameter van 30 cm en zullen ca. 17 m diep gaan ter hoogte van cel 46E. De
ankers zullen ter plaatse worden gepositioneerd in het ter plaatse te storten beton. Hierna zullen de
stalen en/of betonnen kolommen over de ankers geplaatst worden en chemisch verankerd worden.
De laadkades worden op het maaiveld aangelegd, maar met inbegrip van de funderingssokkel zullen
deze ca. 2 m onder het maaiveld gaan. Ze hellen schuin af en bevinden zich op hun diepste punt 1,20
m onder het maaiveld. De laadkades en omliggende verharding vormen een oppervlakte van ca.
15000 m² voor het totale blokveld. Er wordt een klinkerverharding voorzien waarbij een verstoring
van ca. 15 cm zal gebeuren.

1.3.

VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN

MAATREGELEN
Het huidig landschap ontstond in de jaren ’70 waarbij de terreinen werden opgespoten. Op basis van
het Digitaal Hoogtemodel kan men vaststellen dat het om een ophoging van ca. 5 m gaat. De impact
van de geplande werken gaat enkel ter hoogte van de palen dieper dan de gekende ophoging van het
terrein. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die gezien hun uitvoering archeologisch moeilijk
onderzocht kunnen worden. De andere ingrepen zoals de aanleg van het magazijn zelf en de
laadkades gaan niet dieper dan de gekende ophoging. Indien archeologische resten aanwezig zijn
zullen deze dan ook niet verstoord worden.
Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook
geen programma van maatregelen opgesteld te worden.
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