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Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. Op basis
van dit vooronderzoek motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen heeft
BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein, gelegen op de site van de
kerncentrale van Doel zullen drie nieuwe gebouwen en een nieuw stuk weg worden gebouwd. Op basis
van dit vooronderzoek zonder ingreep in de bodem was het niet mogelijk om met voldoende zekerheid
een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed op het terrein. Uit
de resultaten van het bureauonderzoek bleek dat de bodem in het plangebied is opgehoogd met een
4 – 9,5 m dik pakket Scheldezand. De mate van verstoring of bewaring van de onderliggende potentiele
archeologische waardes of lagen is onzeker.
Het terrein werd in de jaren ’70 reeds opgehoogd met baggerspecie uit de Schelde over een dikte van
4,5 – 9 m. De archeologisch potentieel interessante lagen bevinden zich dus op een aanzienlijke diepte.
Het gieten van de betonplaten, de aanleg van de weg en het uitgraven van de ondergrondse reservoirs
zullen plaatsvinden tot op een diepte van respectievelijk 1,5 m en 4 m en bijgevolg enkel de
opgehoogde grond verstoren. De onderliggende archeologische lagen worden hierbij niet geraakt. Het
boren en gieten van de paalfunderingen zullen wel een diepere verstoring van 24 – 25 m betekenen
en zorgen voor een mogelijke aantasting van de potentieel aanwezige archeologische waarden of
lagen. Graafwerken in de zone van de paalfunderingen zouden zorgen voor een totale instabiliteit van
de projectzone voor deze geplande werken, waardoor vervolgonderzoek met ingreep in de bodem ook
niet wenselijk is. De totaal te verstoren oppervlakte voor de paalfundering is bovendien ook te beperkt,
de palen hebben een kleine diameter en worden verspreid over het plangebied aangebracht. Een
kosten-batenanalyse zorgt bijgevolg voor een advies waarin geen verder archeologisch onderzoek voor
het plangebied wordt voorgesteld. Het potentieel op kennisvermeerdering is te klein en de financiële
impact van eventueel verder onderzoek is te groot in verhouding tot eventuele te behalen resultaten.
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Er is onvoldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Er is wel
voldoende informatie over het kennispotentieel behaald, maar er is echter onvoldoende potentieel op
kennisvermeerdering, waardoor geen maatregelen meer nodig zijn. Diverse elementen werden in
beschouwing genomen, waaronder archeologische verwachting, gekende verstoring, geplande
ingreep, logistieke mogelijkheden en er werd vervolgens een kosten-baten analyse gemaakt. Het
advies van BAAC Vlaanderen bvba luidt dat geen verder vooronderzoek uitgevoerd dient te worden.
De financiële impact van eventueel verder onderzoek is namelijk te groot in verhouding tot eventuele
te behalen resultaten. Er kan geen relevante kennisvermeerdering gebeuren in het kader van de
geplande werken. Hiermee is het vooronderzoek volledig. Er zijn geen verdere maatregelen nodig,
conform de beslissingsboom, uitgegeven door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

