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Inleiding
Recyclagebedrijf Quatra plant een filiaaluitbreiding op bedrijventerrein ‘Het Scheepken’ te
Lokeren, Oost-Vlaanderen. De site zal in de eerste plaats ingericht worden als stockageplaats
d.m.v. verscheidene loodsen met ruime laad- en loszones, evenals bijhorende administratieve
eenheid. Alle structuren zullen kadastraal worden ingepland op de percelen: Lokeren; Afd. 5;
Sectie D; 310c, 312a, 313c, 313l, 314f, 316c, 322v, 323.
De als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt drempelwaarden opgenomen in
het Onroerenderfgoeddecreet [concreet: opp. > ca. 47 932 m2]. Het projectgebied bevindt
zich niet in een vastgestelde archeologische zone, in een beschermde archeologische site of
in een gebied waar geen archeologische erfgoed meer te verwachten valt [GGA].
Deze nota omvat het uitgesteld vooronderzoek dat werd voorgeschreven in de bekrachtigde
archeologienota van GATE Archaeology ‘Archeologienota met uitgesteld vooronderzoek.
Lokeren Hoekstraat’ (Van de Velde & Laloo 2017).
Onderhavige tekst omvat het Programma van Maatregelen. Hierin wordt op basis van het
Verslag van Resultaten geargumenteerd om geen verder archeologisch onderzoek uit te
voeren.
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Programma van Maatregelen
1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van
maatregelen
Op basis van het verslag van resultaten wordt in onderhavige tekst geargumenteerd dat het
onderzoeksgebied voldoende is onderzocht en geen verder archeologisch onderzoek
noodzakelijk wordt geacht.

1.1

De afwezigheid van een archeologische site

Op basis van het huidig uitgevoerde onderzoek zijn er geen directe indicaties voor de
afwezigheid van een archeologische site.

1.2

De impactbepaling

Het leeuwendeel van het project behelst de bouw van een negental stockageruimte
gegroepeerd in twee gevels (fig. 1). De totale oppervlakte van alle opslagruimte bedraagt ca.
7616 m². De aangenomen bodemverstoring valt volledig samen met gegeven oppervlakte
ongeacht het type fundering [plaat- of sleuffundering]. Ze wordt voorts berekend op 1,2 m
TAW t.o.v. het maaiveld. Om de loodsen heen en langs de toegangsweg wordt een
betonverharding voorzien [tot. opp. 4748 m²]. Om zwaar vrachtvervoer te accommoderen
worden de betonnen rijplaten voorzien van een gravelfundering tot 0,5 m TAW. In de
zuidoostelijke hoek van het plangebied wordt verder een waterbufferbekken geïnstalleerd.
Om aan een max. vermogen van 502 m³ tegemoet te komen, dient 0,4 m TAW aarde
weggegraven te worden over haar gehele opp. van 1274 m².

Afbakeni ng van de geplande i ngrepen op basi s van ontw erppl an
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Voorafgaand aan de bouwwerken dient de huidige inrichting van het plangebied ten dele te
worden geruimd. Dit houdt de afbraak in van een drietal hoevestructuren [manege], samen
goed voor een oppervlakte van 4523,4 m². Hierbij dient ook hun respectievelijke fundering te
worden weggebroken. Het betreft in alle gevallen een betonplaatfundering zonder kelder die
de bodem tot op 0,4 tot 0,6 m t.o.v. het maaiveld verstoord.

1.3

Waardering van de archeologische site

De waardering van een archeologische site dient op twee niveaus te worden ingeschat.
Enerzijds met betrekking tot steentijdvindplaatsen en anderzijds met betrekking tot
sporenvindplaatsen.
Bij het proefsleuvenonderzoek werden nergens directe indicaties aangetroffen voor menselijke
occupatie in de steentijd. Dit staat vermoedelijk in verband met de matige bewaringstoestand
van de bodem.
Met betrekking tot sporenvindplaatsen kan op basis van het gevoerde proefsleuvenonderzoek
worden geargumenteerd dat het projectgebied deel is van een ruraal landschap, waar op
zeer beperkte schaal activiteiten hebben plaatsgevonden. De schaarse relicten beperken zich
tot enkele grachten, kuilen en recente verstoringen.

1.4

Bepaling van Maatregelen

Een aanzienlijk deel van het plangebied werd onderzocht (14,25 %). Gezien de lage densiteit
en de aard van de sporen wordt geargumenteerd om geen verder archeologisch onderzoek
te voeren en de terreinen vrij te geven voor de geplande werkzaamheden.
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