ARCHEOLOGIENOTA – VERSLAG VAN RESULTATEN
BEVEREN – MOLENWEG
A. DEVROE
OKTOBER 2016

COLOFON
Project
Archeologienota – Beveren, Molenweg

Opdrachtgever
Indaver nv
Molenweg zn Kaai 1940
9130 Doel (Beveren)

Opdrachtnemer
Annika Devroe
Lemmensstraat 34
2800 Mechelen
0472/59.31.41
annika.devroe@gmail.com
BE0810.453.806

© 2016 Annika Devroe
Annika Devroe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik
van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een
geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook,
elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming
van de opdrachtgever. Dit met uitzondering van de door Indaver aangeleverde plannen. Deze blijven
eigendom van deze laatste.

INHOUD
Inhoud ..................................................................................................................................................... 0
1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 1

2.

Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 2
2.1.

2.1.1.

Administratieve gegevens ............................................................................................... 2

2.1.2.

Archeologische voorkennis.............................................................................................. 3

2.1.3.

Onderzoeksopdracht ....................................................................................................... 3

2.1.4.

Werkwijze en strategie .................................................................................................... 8

2.2.

3.

4.

Beschrijvend gedeelte ............................................................................................................. 2

Assessmentrapport ................................................................................................................. 9

2.2.1.

Landschappelijke ligging .................................................................................................. 9

2.2.2.

Historische beschrijving ................................................................................................. 15

2.2.3.

Archeologisch kader ...................................................................................................... 21

2.2.4.

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied ................................................ 22

2.2.5.

Synthese ........................................................................................................................ 23

2.2.6.

Potentieel op kennisvermeerdering en afweging noodzaak verder onderzoek ........... 23

2.3.

Samenvatting gespecialiseerd publiek .................................................................................. 23

2.4.

Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek........................................................................... 24

Bibliografie..................................................................................................................................... 25
3.1.

Literatuur ............................................................................................................................... 25

3.2.

Websites ................................................................................................................................ 25

Bijlagen .......................................................................................................................................... 27
4.1.

Figurenlijst ............................................................................................................................. 27

4.2.

Plannenlijst ............................................................................................................................ 28

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: 2016J188
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Beveren, Molenweg
Bounding box: punt 1 (NW) – X 143231,806
Punt 2 (ZO) – X 143435,345

Y 219471,319
Y 219257,192

Kadaster: Beveren, afdeling 8, Kallo, sectie A, perceel 100m
Oppervlakte: 133.497 m²

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

14 september 2016 t.e.m. 18 oktober 2016
Termen: Bureauonderzoek, assessment
Het westelijk deel van het projectgebied bestond uit een waterbekken begin 21ste eeuw. Dit deel is dus
reeds deels verstoord.

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 het projectgebied zal de huidige deponie uitgebreid worden. Momenteel bevinden zich
ten oosten en zuiden van het projectgebied reeds stortplaatsen. De huidige aanvraag omvat enkel een
uitbreiding van de stortplaats in de noordwestelijke hoek. Hierbij zal het terrein genivelleerd worden
en zal een helling aangelegd worden waarbij aan één zijde maximaal 1 m onder het huidige maaiveld
gegaan zal worden.
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Figuur 4: Inplantingsplan met aanduiding nieuwe deponie. (Indaver 2016)
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Figuur 5: Foto’s inplanting. (Indaver 2016)
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Figuur 6: Opbouw deponie. (Indaver 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
oosten door de Molenweg omsloten, terwijl in het zuiden de Sint-Antoniusweg ligt. Ten noorden liggen
de gebouwen van Indaver en in het 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 vrij vlak is. Bij het noord-zuid profiel
ligt het maaiveld op ca. 6,2-6,5 m TAW. De uitschieter in het zuiden betreft de reeds aanwezige
stortplaats.

Figuur 8: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 6 m
TAW bevindt. Op basis van 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 23 m TAW wat wijst op een ophoging van ca. 4 m.

Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en profiellijn. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de polderstreek gelegen (Polders Doel). Op de bodemkaart staat het
onderzoeksgebied aangeduid als een Uep bodem, 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
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Figuur 10: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

In 1996 werden een reeks boringen en sonderingen ter hoogte van de deponie uitgevoerd. Zij leverden
onderstaande gegevens op6.
0 – ca. 5m
Ca. 5 – 10 m

aanvulling
polderlaag

opgespoten glauconiethoudende zanden
klei en lemige klei met zandige intercallaties,
veenlaag en kleilaag
Ca. 10 – 12 m
formatie van Merksplas Fijn zand met schelpgruis
Ca. 12 – 14 m
Formatie van Lillo
Klei met zandige, schelprijke tussenlagen
Ca. 14 – 16,3 m Formatie van Lillo of Fijn tot middelmatig zand met schelpengruis
Kattendijk
Ca. 16,3 – 29,8m
Geen gegevens beschikbaar
Vanaf 29,8 m
Massieve klei (Boomse klei)

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.

6

ERM 2016: 5-6.
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Figuur 11: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

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

Figuur 12: Uitleg type 3e quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 13: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 14: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart deels uit andere bebouwing en water.

Figuur 15: 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 behouden7.
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont landbouwgronden in poldergebied. Het gaat om de Sint-Anna Polder. In de zuidelijke
hoek loopt een oost-west georiënteerde gracht.

Figuur 16: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

De Atlas der Buurtwegen uit 1841 wijst op enkele onbebouwde percelen en een oost-west
georiënteerde weg.

7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kallo.
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Figuur 17: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der Buurtwegen. De weg ligt
hier iets noordelijker maar dit komt door de foutenmarge op historische kaarten en het georefereren,
waardoor dit niet altijd eenzelfde beeld weergeeft.

Figuur 18: 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
voorgaande kaarten.

Figuur 19: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 1971 geeft een gelijkaardig beeld weer. Het gebied is nog steeds onbebouwd en
bestaat uit landbouwgronden met een oost-west georiënteerde weg die er doorheen loopt.

Figuur 20: 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 geopend8. Deze gronden 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’s9. 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 beslag10.
Op basis van de luchtfoto kan men stellen dat het terrein tot 1990 nog zijn oorspronkelijk uitzicht
behield, maar de omliggende zones reeds geroerd en opgehoogd werden.

Figuur 21: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Tussen 1990 en 2000 werd deze zone opgehoogd en werden de industriegebouwen opgericht. Vanaf
2000 bestond het westelijk deel van het projectgebied uit een waterbekken. Het is dit waterbekken
dat op de bodemgebruikskaart nog vermeld wordt.
8

Gemeente Beveren s.d.
H. Smitz 2011:75.
10
H. Smitz 2011: 77.
9
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Figuur 22: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Tussen 2005 en 2007 werd het waterbekken opgevuld en werd het projectgebied gebruikt voor
containers, parking en gebouwen.

Figuur 23: Luchtfoto uit 2005-2007 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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In 2012 werd het terrein genivelleerd waarna het haar huidig uitzicht verkreeg.

Figuur 24: Luchtfoto uit 2012 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 worden11.

11

G. Noens 2005.

21

Figuur 25: 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 boten12

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
De site voor afvalverwerking ontwikkelde zich in de jaren ’90. Voorafgaand werden deze terreinen
opgespoten. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel en uitgevoerde boringen kan men vaststellen dat
het om een ophoging van ca. 4-5 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 de toekomstige uitbreiding van de deponie zijn telkens landbouwgronden te
zien en een oost-west georiënteerde weg. Afhankelijk van de bewaring van het onderliggende
polderlandschap kunnen nog oudere periodes aanwezig zijn, zoals steentijdvindplaatsen en
vindplaatsen uit de Romeinse periode.
12

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?
Ter hoogte van het projectgebied zal de huidige deponie uitgebreid worden. Momenteel
bevinden zich ten oosten en zuiden van het projectgebied reeds stortplaatsen. De huidige
aanvraag omvat enkel een uitbreiding van de stortplaats in de noordwestelijke hoek. Hierbij
zal het terrein genivelleerd worden en zal een helling aangelegd worden waarbij aan één zijde
maximaal 1 m onder het huidige maaiveld gegaan zal worden.

-

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 is echter zeer beperkt en gaat tot maximaal 1 m onder het
maaiveld. Deze ingreep gaat 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 ’90 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
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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 om landbouwgronden ging. De toekomstige bodemingreep gaat 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 ’90 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 om landbouwgronden ging. De toekomstige bodemingreep gaat 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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tertiair geologische kaart
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1:50.000
digitaal
17-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
7
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
17-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
8
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
17-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
9
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
17-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
10
Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
17-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
11
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
18-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
18-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms

29

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

13
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
18-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
18-10-2016
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
15
luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
18-10-2016
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
16
luchtfoto
Luchtfoto 2000-2003
onbekend
digitaal
18-10-2016
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2000-2003, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB00_03VL
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Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2005-2007, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB05_07VL
18
luchtfoto
Luchtfoto 2012
onbekend
digitaal
18-10-2016
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