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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2016)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016H70
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Beveren, Kallo, Ketenislaan
Bounding box: punt 1 (NW) – X 144453,501
Punt 2 (ZO) – X 145483,484

Y 220139,730
Y 218363,583

Kadaster: Beveren, afdeling 8, Kallo, sectie A, perceel 491l²
Oppervlakte: 630.252 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

11 augustus 2016 t.e.m. 19 augustus 2016
Termen: Bureauonderzoek
Er zijn geen duidelijke verstoringen gekend.

2.1.2. ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Er is geen archeologische voorkennis van dit terrein gekend.

2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Wat is de impact van de geplande werken?
Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?
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Er zijn geen randvoorwaarden.
Ter hoogte van blokveld 46 werden de magazijnen 46A-B-C-D reeds vergund. De huidige opdracht
beslaat de bouw van productiehal 46E. Deze zal een totale oppervlakte 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.
De werfzone is ca. 58000 m² groot voor het totale blokveld.
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Figuur 4: Masterplan van Loghidden City met aanduiding magazijn 46E. (Katoen Natie 2015)
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Figuur 5: Grondplan van blokveld 46. (Katoen Natie 2016)
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Figuur 6: Snedes van blokveld 46. (Katoen Natie 2016)
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2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Voor de historische beschrijving
werd echter besloten enkel een globale evolutie weer te geven. Oorspronkelijk waren hier polders
aanwezig die een complexe evolutie mee maakten. Op basis van de toekomstige bodemingreep en de
huidige ophoging leek het echter niet relevant hier dieper op in te gaan. Ook de luchtfoto’s werden
bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied is gelegen in Kallo, ten noordwesten van Antwerpen. Het projectgebied wordt in het
noorden, oosten en zuiden door de Ketenislaan omsloten, terwijl in het westen de Oudedijk ligt. Ten
noorden en oosten loopt de Schelde. Ten westen liggen verschillende dokken.

Figuur 7: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het hoogteprofiel kan men vaststellen dat het terrein wat geaccidenteerd is. Bij het zuidnoord profiel bevinden de laagste punten zich op ca. 7,4 m TAW en de hoogste op ca. 8,4 m TAW. Bij
het west-oost profiel bevindt het laagste punt zich op ca. 7 m TAW en het hoogste eveneens op 8,4 m
TAW.
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Figuur 8: Kadasterkaart met aanduiding profielen. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 9: Terreinprofiel Z-N. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 10: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 7-8 m
TAW bevindt. Op basis van de topografische kaart (plan 2) en het Digitaal Hoogtemodel kan men
stellen dat het projectgebied in een zone ligt dat hoger gelegen is dan de omgeving. Dit heeft te maken
met de aanleg van de dokken waarbij deze gronden opgespoten werden (zie infra). De westelijke
poldergronden liggen eerder op 2-3 m TAW wat wijst op een ophoging van ca. 5 m.

Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de polderstreek gelegen (Polders Doel). Op de bodemkaart kunnen
verschillende bodemtypes aangeduid worden. Het grootste deel bestaat uit bodemtype Udp, matig
gleyige zware kleibodem zonder profiel. De bovengrond is zeer donker grijsbruin tot donker grijsbruin
en kalkhoudend. Onder de Ap vertonen zich vrij zwak afgetekende roestverschijnselen. Gemiddeld
verlicht het materiaal tussen 60 en 80 cm. Substraatseries gaan van klei scherp over naar een kalkrijk
stroomzand, dat grijs intens roestig gevlekt is. Vanaf 90 cm domineert de bleekgrijze klei. Soms bedekt
de kleilaag een Plioceen zandsubstraat. Andere Udp gronden zijn sterk gebroken door bijmenging van
pre-alluviale zandkorrels en ontkalkt. Het substraat is hier een Pleistoceen zand waarin vaak een Podzol
voorkomt. De zeer zware bodems leiden vlug aan wateroverlast.
Dit bodemtype bevindt zich ter hoogte van het toekomstige magazijn.
Textuurklasse

U

Zware klei

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling
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Er bevinden zich ook sUdp bodems, matig gleyige zware kleibodems zonder profiel. Deze sluit aan bij
bodemserie Udp.
substraat

s

Zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm)

Textuurklasse

U

Zware klei

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Enkele zones omvatten Edp bodems, matig gleyige kleibodems zonder profiel. De bovengrond is
donker bruingrijs, kalkhoudend tot kalkrijk en gaat op 40-60 cm over naar een kleiig kalkrijk
stroomzand met roestverschijnselen. Het zandsubstraat, een kalkrijk stroomzand dat voorkomt vanaf
50-80 cm, kenmerkt bodems die aansluiten bij de lichtere gronden. Algemeen is de waterhuishouding
gunstig.
Textuurklasse

E

klei

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Aansluitend hierbij zijn ook Sedp bodems aanwezig, matig gleyige kleibodems zonder profiel.
substraat

s

Zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm)

Textuurklasse

E

klei

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Er is ook een Uep bodem aanwezig, een sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel. Deze natte
zware kleien vertonen een (donker) grijsbruin Ap horizont en zijn kalkhoudend. Het kalkhoudend
stroomzand begint meestal tussen 40 en 60 cm diepte. Het volledige profiel vertoont
roestverschijnselen en de reductiehorizont begint tussen 80 en 120 cm. De waterhuishouding van de
Uep gronden is minder gunstig dan van Udp. Lokaal ontkalkt in de bovengrond vertonen ze
structuurverval. Deze bodems zijn verspreid over het poldergebied, meestal in smalle depressies.
Textuurklasse

U

Zware klei

Drainageklasse

e

Nat, sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Enkele zones staan aangeduid als Ufp(o), zeer sterk gleyige zware kleibodems zonder profiel. De
donkergrijze Ap vertoont intense roestverschijnselen en is lokaal licht vervormd. Vanaf 50 cm zijn de
meeste profielen heterogeen opgebouwd door het afwisselend voorkomen van zandige en van kleiige
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laagjes. Het materiaal is zwak kalkhoudend tot kalkloos. Soms treedt een veensubstraat op, meestal
tussen 50 en 70 cm. De reductiehorizont begint tussen 40 en 80 cm. De Ufp gronden lijden aan
wateroverlast in de winter.
Textuurklasse

U

Zware klei

Drainageklasse

f

zeer nat, sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling

Variante van de profielontwikkeling

(o)

Sterke antropogene invloed

Enkele zones worden als OT (sterk vergraven gronden) en OB (bebouwde zones) weergegeven. Het zijn
de zones waar op de cartografische bronnen gebouwen te zien zijn (zie infra).
Serie

O

Kunstmatige gronden

Type

T

Sterk vergraven gronden

Serie

O

Kunstmatige gronden

Type

B

Bebouwde zones

Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Lillo. Deze bestaat
uit groen tot grijsbruin fijn zand, is weinig glauconiethoudend en bevat schelpen aan de basis.

Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich grotendeels onder type 1e en 3e
waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale getijdenafzettingen op fluviatiele afzettingen bovenop de
Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 14: Uitleg type 1e en 3e quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 15: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied is volgens de erosiegevoeligheidskaart zeer laag tot
verwaarloosbaar.

Figuur 16: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

15

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart deels uit weiland, andere bebouwing en water.
Het grootste deel van het terrein werd echter niet gekarteerd.

Figuur 17: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Kallo is mogelijk één van de oudst bewoonde streken van het Land van Waas en ontstond aan de
zuidelijke rand van het moerassig gebied. De primaire woonkern (Friezen) moet gesitueerd worden op
het hoogst gelegen gedeelte (Hoog Kallo) dat zelfs bij stormvloed van de Schelde niet onder water
kwam. Het was een zeer bloeiend vissersdorp in de 12de en 13de eeuw dat zich stilaan door indijkingen
beveiligde tegen het water. In de 14de en 15de eeuw waren er geregeld overstromingen en het
doorsteken van de dijken in 1584 door Alexander Farnese hadden een nefaste invloed op de
economische vooruitgang. Pas in de 17de eeuw werden de polders opnieuw ingedijkt. Kallo lag
verschillende keren in de frontlijn waarvan vroegere forten nog getuigen (Liefkenshoek, de Perel, SintMarie). De vruchtbare polders verdwenen door uitgebreide grondopspuitingen zodat tegenwoordig
enkel de dorpskom is behouden6.
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont voornamelijk landbouwgronden in poldergebied. In het noorden en centraal liggen
enkele gebouwen net op de grens met het projectgebied. Over het terrein loopt een gracht, centraal
een oost-west georiënteerde weg en in het oosten een noord-zuid georiënteerde weg. Ter hoogte van
het op te richten magazijn 46E is enkel landbouwgrond te zien.

Figuur 18: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 zijn voornamelijk oost-west georiënteerde percelen te zien. De
gracht en wegen vanop de Ferrariskaart kunnen hier ook aangeduid worden. Ter hoogte van het te
bouwen magazijn is geen bebouwing aanwezig.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kallo.
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Figuur 19: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der Buurtwegen. Het
projectgebied bevond zich in de Sluiswijk en Groenwijk. In hoeverre de site met walgracht binnen het
projectgebied lag is onduidelijk. Op de Atlas der Buurtwegen lijkt ze er buiten te liggen, volgens de
Ferrariskaart en Poppkaart erin. Deze onduidelijkheid heeft te maken met de foutenmarge van deze
plannen en de georeferentie. Ter hoogte van het toekomstig magazijn is geen bebouwing aanwezig.

Figuur 20: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave die aansluit bij de
Poppkaart.

Figuur 21: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 1971 geeft een gelijkaardig beeld weer. Het projectgebied bestaat uit landbouwgrond
met centraal een hoeve met gracht. De gracht die over het terrein loopt en de wegenissen zijn ook nog
steeds aanwezig. Ter hoogte van het toekomstig magazijn is geen bebouwing.

Figuur 22: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Tussen 1979 en 1990 ging het poldergebied verloren ten voordele van de aanleg van dokken en
industriegebied. In de jaren ’60 was de haven van Antwerpen te klein geworden voor de steeds
groeiende vraag naar diensten. Op de rechteroever waren de expansiemogelijkheden te beperkt
waardoor men de toekomst zag op de linkeroever. De vruchtbare polders maakten dan ook plaats voor
havengebied. De eerste werken in de Waaslandhaven startten in april 1971 aan de Kallosluis. Daarna
volgde de aanleg van het Waaslandkanaal. Op dit kanaal werden later nog drie grote havendokken
geplaatst: het Doeldok, het Verrebroekdok en het Vrasenedok. Ten zuiden van Doel werd het
Deurganckdok aangelegd. In 1991 werd de Liefkenshoektunnel geopend7.
Op basis van de luchtfoto kan men stellen dat het terrein grondig geroerd werd. Deze gronden werden
opgehoogd met de grond uit de dokken. De ophoging werd gestart op locaties waar slechts een
beperkte bewoning aanwezig was. De gronden bestemd voor de chemische industrie werden in
blokken opgehoogd en onmiddellijk verkocht aan de firma’s8. Bij het uitbaggeren van het dokkenprofiel
werden eerst de bovenlagen (met een dikte van 5 à 7 m) verwijderd, samengesteld uit klei, leem en
veen. Deze weinig draagkrachtige gronden werden als onderlaag geborgen voor het ophogen van het
haventerrein. Na een zekere consolidatie, die soms meerdere jaren duurde, werden de gronden
afgewerkt met een minstens 2 m dikke laag zand die op grotere diepte uit het dok was gebaggerd. Dit
bagger- en ophogingsproces nam veel tijd in beslag9.

Figuur 23: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Hierna bleef het terrein lange tijd braak liggen. Op basis van de luchtfoto’s kan men wel opmerken dat
tijdelijke wegen en afwateringsgrachten werden aangelegd en er enige activiteit was op het terrein.
Tussen 2008 en 2011 werden de eerste magazijnen opgericht waarbij de zuidelijke zone van het
projectgebied als werfzone werd gebruikt.
7

Gemeente Beveren s.d.
H. Smitz 2011:75.
9
H. Smitz 2011: 77.
8
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Figuur 24: Luchtfoto uit 2008-2011 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

In 2013 werd het terrein reeds grotendeels bouwrijp gemaakt voor de bouw van nieuwe magazijnen.

Figuur 25: Luchtfoto uit 2013 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied. Het gaat voornamelijk om gebouwen die op basis van de cartografische
gegevens aangeduid kunnen worden en om steentijdvondsten bij het uitbaggeren van het
Deurganckdok.
-

Locatie 39150: Zoals ook uit de historische studie bleek zou zich hier een laatmiddeleeuwse
site met walgracht bevonden hebben.

-

Locatie 39149: Zoals ook uit de historische studie bleek zou zich hier een laatmiddeleeuwse
site met walgracht bevonden hebben.

-

Locatie 39147: Op basis van de cartografie zou zich hier de Sint-Annahoeve bevonden hebben.

-

Locatie 39148: Op de Ferrariskaart staat hier een molen aangeduid.

-

Locatie 39065: Bij graafwerken in de bouwkuil van de zuidelijke kaaimuurzone werd in 2000
een laatmiddeleeuwse kogge (vrachtschip) aangetroffen.

-

Locatie 39075: In 1582 werd het fort Liefkenshoek opgericht.

-

Locatie 39092: Fort De Perel werd in de 16de eeuw opgericht. Er werden 3 forten gebouwd die
vlakbij/op elkaar liggen. De fortgrachten verdwenen bij de aanleg van de Ketenislaan.

-

Locatie 151601: Bij een opgraving in 2000 en 2003 werden 380 vuurstenen artefacten en
verkoolde hazelnootschelpen uit het vroeg-mesolithicum aangetroffen en aardewerkscherven
en verbrand botmateriaal uit het finaal-mesolithicum.

-

Locatie 151600: Hier werd in 2000 en 2003 een vondstenconcentratie uit het finaalmesolithicum gevonden. Er werden ook nog twee concentraties lithisch materiaal
aangetroffen uit het vroeg-mesolithicum (ca. 750 en 14500 artefacten). Mogelijk gaat het om
een tijdelijk kampement waar zich verschillende activiteiten hebben afgespeeld.

-

Locatie 39068: Hier kwam een vondstenconcentratie lithische materiaal en aardewerk aan het
licht uit het midden-neolithicum, evenals lithisch materiaal uit het finaal-paleolithicum.

-

Locatie 39067: Uit het finaal-mesolithicum werden meer dan 100 haardkuilen aangetroffen,
verbrand dierlijk botmateriaal, lithisch materiaal en aardewerk. Uit het finaal-paleolithicum
kwam lithisch en organisch materiaal aan het licht.
De vondsten uit het Deurganckdok bevonden zich op zandruggen die onder relatief dikke veenen kleisedimenten bedolven waren. De top van de zandruggen kon op 1,15-2m onder de
zeespiegel geplaatst worden10.

10

G. Noens 2005.
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Figuur 26: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2014)

Er werden door GATE boringen uitgevoerd ter hoogte van de Nieuw-Arenbergpolder. Deze geven reeds
een inzicht in de bodemopbouw in een dergelijk polderlandschap. Van onder naar boven kunnen
volgende archeologisch relevante lagen vaak geduid worden:
- Begraven laatglaciale bodems in het dekzand: finaalpaleolithische vindplaatsen
- Het dekzand: mesolithische, neolithische en afhankelijk van de ligging mogelijk ook
metaaltijdsites
- De top van het veen: Romeinse periode en mogelijk vroege middeleeuwen
- Alluviale sedimenten: vol-, laat- en/of postmiddeleeuwse vindplaatsen indien er een
langdurige stabilisatieperiode aanwezig is
- Onder de teelaarde: periode afhankelijk van moment van inpoldering.
- In geulen: potentieel voor toevalsvondsten als boten11

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
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.
Oorspronkelijk was een polderlandschap aanwezig. Hoe deze zich tijdens de middeleeuwen
ontwikkelde werd in deze studie niet nagegaan, maar men kan aannemen dat het om periodes van
indijking en dijkbreuken ging. Vanaf de 18de eeuw kan men op basis van de cartografische gegevens
een duidelijke stabiliteit opmerken in het gebied en is er weinig evolutie. Ter hoogte van het
toekomstig magazijn zijn telkens landbouwgronden te zien. Afhankelijk van de bewaring van het
onderliggende polderlandschap kunnen nog oudere periodes aanwezig zijn, zoals
steentijdvindplaatsen en vindplaatsen uit de Romeinse periode.
11

P. Laloo 2016: 18.
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2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
De gegevens geven aan dat er een potentieel is naar archeologie toe. Het polderlandschap
bleef onder de ophoging vermoedelijk goed bewaard. Hoe dit landschap oorspronkelijk
evolueerde werd in dit bureauonderzoek minder diepgaand onderzocht omwille van de
ophoging en toekomstige ingreep. Vondsten in de buurt (Deurganckdok) wijzen alvast op een
goede bewaring van steentijdvondsten. Vermoedelijk kunnen grotendeels sporen en vondsten
teruggevonden worden vanaf de middeleeuwen, waarbij naast het culturele aspect zeker ook
het natuurlijke aspect van belang is.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
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.

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?
De archeologische vondsten die in de buurt werden aangetroffen gebeurden voornamelijk bij
de aanleg van het Deurganckdok en betroffen steentijdconcentraties. Deze bevonden zich op
1,15-2 m onder de zeespiegel. Aangezien het terrein sterk opgehoogd werd kan de
bewaringstoestand van de archeologische ondergrond mogelijk zeer goed zijn. Ter hoogte van
deze opgehoogde zones gebeurde echter nog geen onderzoek.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
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.
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
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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. Er dient dan ook geen bijkomend
archeologisch onderzoek te gebeuren.

2.3. SAMENVATTING GESPECIALISEERD PUBLIEK
Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied in de jaren ’70 opgehoogd werd met het
materiaal uit de toen aangelegde dokken. Het gaat om een pakket van ca. 5 m die op het
oorspronkelijke landschap kwam te liggen. Aanvankelijk was er een polderlandschap aanwezig waarbij
de kans op goede bewaring van archeologische sites reëel is. Afhankelijk van de ligging in het
landschap, overstromingen en dergelijke meer kunnen vondsten uit verschillende periodes
aangetroffen worden vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd. Naast het culturele aspect is het
natuurlijke aspect bij dergelijke landschappen eveneens van groot belang. Op basis van de
cartografische gegevens kan men stellen dat vanaf de 18de eeuw er weinig evolutie gebeurde op het
terrein en het voornamelijk om landbouwgronden ging. De toekomstige bodemingreep zal enkel ter
hoogte van de palen dieper gaan dan de ophoging. 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. Er dient dan ook geen
bijkomend archeologisch onderzoek te gebeuren.

2.4. SAMENVATTING NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied in de jaren ’70 opgehoogd werd. Het gaat om
een pakket van ca. 5 m die op het oorspronkelijke landschap kwam te liggen. Aanvankelijk was er een
polderlandschap aanwezig waarbij de kans op goede bewaring van archeologische sites reëel is.
Afhankelijk van de ligging in het landschap, overstromingen en dergelijke meer kunnen vondsten uit
verschillende periodes aangetroffen worden vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd. Op basis van de
cartografische gegevens kan men stellen dat vanaf de 18de eeuw er weinig evolutie gebeurde op het
terrein en het voornamelijk om landbouwgronden ging. De toekomstige bodemingreep zal enkel ter
hoogte van de palen dieper gaan dan de ophoging. 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. Er dient dan ook geen
bijkomend archeologisch onderzoek te gebeuren.
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