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1 Gemotiveerd advies
Het onderzoeksgebied is gelegen in een zone in gebruik als bedrijventerrein. Het projectgebied is
ingericht met een toegang, kantoren en een loods en is hiermee grotendeels bebouwd. Het huidige
projectgebied is de westelijke helft van het bedrijventerrein. De oostelijke helft werd reeds
onderzocht door middel van landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek (2018E135).
Het landschappelijk bodemonderzoek heeft aangetoond dat de intacte bodemopbouw (voornamelijk
in de noordoostelijke hoek van het terrein) bestond uit een A-horizont van zo’n 20 à 30 cm dik
waaronder direct de archeologisch relevante lagen voorkomen. De boringen die uitgevoerd werden
net ten noorden van de aangrenzende parkingzone vertoonden een verstoring tot op de
archeologisch relevante lagen. Eveneens in het zuidelijke deel bleek de bodem vergraven tot op de Chorizont. Het projectgebied diende bovendien in het recent verleden gesaneerd te worden omdat
het historisch verontreinigd was met gechloreerde solventen. Bovendien ligt dit perceel van het
huidige onderzoeksgebied lager dan het aangrenzend onderzoeksgebied. Een archeologisch niveau
gelegen op circa 30 cm onder het huidig loopvlak dat reeds grotendeels bebouwd is, doet ons
besluiten dat de bodem van het projectgebied verstoord is tot het archeologisch relevante niveau.

De geplande werken bevinden zich binnen reeds met zekerheid verstoorde gronden of bebouwde
zones. Er kan dus gesteld worden dat de geplande ingrepen geen nieuwe verstoringen teweeg zullen
brengen die zouden leiden tot kennisverlies. Eventueel verder archeologisch (voor)onderzoek met
ingreep in de bodem is niet opportuun en zou niet leiden tot enige kenniswinst. ADEDE bvba
adviseert hierdoor dan ook geen verder onderzoek.
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2 Programma van maatregelen
2.1

Administratieve gegevens

Projectcode

2018F249

Site

Bornem – Rijksweg 28

Projectsigle ADEDE

BOR-RIJ

Ligging

Rijksweg 28
2880 Bornem
Punt 1 (NW):

Bounding Box

X: 142726,07
Y:198382,64

Punt 2 (ZO):

X:142709,78
Y:198200,35

Topografische kaart
Kadaster

Zie plannr. 1
Bornem Afd. 1, Sectie C, 368E en 368F
Zie plannummer 3

Soort onderzoek

Bureauonderzoek

Opdrachtgever

Cordeel

Aard van de vervolgwerken

Bouw magazijnen + kantoren

Uitvoerder

ADEDE bvba

Erkenningsnummer ADEDE bvba

2015/00058
Simon Claeys

Erkend archeoloog

2017/00184
Alexander Cattrysse
2017/00187

Tijdelijke bewaarplaats archief

ADEDE bvba
Derweduwen N., 2018, Archeologienota met

Bibliografische referentie

beperkte samenstelling Rijksweg 28 te Bornem
(Antwerpen), ADEDE Archeologisch Rapport 317,
Gent.

Grootte projectgebied

13 033m2

Periode uitvoering

Juni 2018

Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed

Archeologienota, Bureauonderzoek

Verstoorde zones

Bebouwing, verharding
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Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het
potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische vooren/of vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder
(voor)onderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek
worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van
maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de
wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te
worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
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