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1

Inleiding

Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een
omgevingsvergunning waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer
beslaat, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones liggen,
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,1 zoals bepaald in artikel 5.4.1
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het onderzoeksgebied valt niet binnen een
beschermde archeologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt.2
Alle coördinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld.
De uitvoering van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem gaat steeds de uitvoering van
vooronderzoek met ingreep in de bodem vooraf. Het doel van een archeologisch vooronderzoek
wordt immers met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt.

1
2

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://geo.onroerenderfgoed.be
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2

Verslag resultaten bureauonderzoek

Het doel van de archeologische bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden
van de archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het
gebied te kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te
schatten en daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.

2.1 Administratieve gegevens
Projectcode: 2018K255
Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponiem): Antwerpen, Antwerpen, Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 191, Wilrijkse Plein
Bounding box x/y Lambert 72 coördinaten:
- 152286, 209054
- 152326, 209031
- 152261, 208950
- 152151, 209028
Kadastraal plan:

Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (www.geopunt.be)

Kadastrale percelen: Antwerpen, Afdeling 9, sectie I, nummers 2144p (partim) en 2144r (partim)
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Oppervlakte onderzoeksgebied: ca. 6675 m²
Topografische kaart:

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be)

Begin- en einddatum uitvoering onderzoek: 5/12/2018 – 11/12/2018
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek,
middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, akkerland, grasland
Verstoorde zones: Er bevinden zich gebouwen en verhardingen ter hoogte van het onderzoeksgebied
(Figuur 3-Figuur 4). Er kan verondersteld worden dat de realisatie ervan enige negatieve impact heeft
gehad op het archeologisch bodemarchief. De precieze aard en de omvang van deze verstoring is
echter niet gekend.
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Figuur 3: Verstoringenkaart met aanduiding van de bestaande bebouwing (oranje) en verhardingen (blauw) binnen het
onderzoeksgebied (rood). Onderkaart: GRB (www.geopunt.be)
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Figuur 4: Bestaande toestand site Antwerp Expo en omgeving – werfzone
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2.2 Archeologische voorkennis
Er is geen concrete archeologische voorkennis met betrekking tot het onderzoeksgebied.

2.3 Onderzoeksopdracht
2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden
Naar aanleiding van de geplande werken ter hoogte van het onderzoeksterrein werd een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij staat de vraag centraal wat de impact zal zijn van
de geplande werken op het archeologisch bodemarchief. Op basis daarvan wordt een afweging
gemaakt of verder archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem nodig is.
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van
het terrein?
- Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
- Wat is de impact van de geplande werken?
Randvoorwaarden: de zone waar bodemingrepen gepland worden, is beperkter dan de volledige
zone van het onderzoeksgebied. Het betreft meer bepaald een zone van 5044 m² waar
bodemingrepen gepland worden.

Figuur 5: Aanduiding van de zone waar bodemingrepen gepland worden binnen het onderzoeksgebied,
weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)
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2.3.2 Beschrijving geplande werken
Op het terrein wordt de herinrichting van de inkom en een uitbreiding van de gebouwen van
Antwerp Expo voorzien (Figuur 6). Daarvoor wordt een deel van de aanwezige verharding (de parking
ten zuidoosten van hal 4) verwijderd. Ook zal een deel van de aanwezige bomen gerooid worden
(Figuur 7).
Ten zuidoosten van hal 4 wordt een uitbreiding van de bebouwing voorzien met een brutooppervlakte van 2086 m² (Figuur 8). Deze uitbreiding wordt hal 5 van de expo. De nieuwe uitbreiding
wordt niet onderkelderd. De funderingen zullen bestaan uit kolomfunderingen met een aanzetdiepte
van 1,40 m onder het maaiveld. Rondom de nieuwe hal wordt een toegangsweg gepland. Hiervoor
wordt een nieuwe verharding aangelegd van ca. 2340 m². De verstoringsdiepte van de verharding
bedraagt 60 cm onder het maaiveld. In het zuiden van hal 4 komen nieuwe sanitaire voorzieningen.
In het zuidwesten van hal 5 wordt een foyer ingericht. Tussen hal 4 en 5 komen brandwerende
poorten. In het zuidwesten van het onderzoeksgebied worden twee regenwaterputten van 10.000 l
voorzien en een septische put van eveneens 10.000 l. Voor de aanleg zullen putten gegraven worden
met een diepte tot ca. 2,5 m onder het maaiveld. In het noordoosten wordt een
infiltratiebekkenvolume van 46.000 l aangelegd. Dit kent een verstoringsdiepte van ca. 2,00 m onder
het maaiveld.
De werfzone is ruimer dan de zone van de nieuwe bebouwing en verharding. Daar waar de werfzone
ingericht wordt ter hoogte van bestaande verharding, blijft de verharding behouden. Hier worden
geen bodemingrepen gepland. Waar de werfzone zich situeert ter hoogte van onverhard terrein,
wordt de teelaarde afgegraven en wordt een steenslagfundering aangebracht.
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Figuur 6: Ontwerpplan (OMGEVING cvba)
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Figuur 7: Afbraakplan (OMGEVING cvba)
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Figuur 8: Nieuwe toestand hal 4 en 5 (OMGEVING cvba)
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Figuur 9: Funderingsplan en plan nutsvoorzieningen (OMGEVING cvba)
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Figuur 10: Snedes (OMGEVING cvba
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2.3.3 Werkwijze
Het bureauonderzoek heeft betrekking op een zone die gekenmerkt wordt door een lage densiteit
aan bebouwing in het verleden. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke
opbouw en het landgebruik van het gebied.
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online opgezocht via
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be. De geomorfologische kaart en de bodemerosiekaart
zijn niet beschikbaar voor het onderzoeksgebied. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd
geraadpleegd op www.geopunt.be.
Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal werd geraadpleegd om de
gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te kennen.
Met de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778), de Atlas der Buurtwegen
(1841), de Vandermaelenkaart (1846-1854) en het Plan géométrique parcellaire et de nivellement de
la Ville d'Anvers et des Communes limitrophes van Aloïs Scheepers (1887) worden vier
momentopnames bekeken, voorafgaand aan de stafkaarten. De informatie afkomstig uit historisch
kaartmateriaal kan een impact hebben op de inschatting van de kwaliteit van het eventueel
aanwezige oudere bodemarchief. Beschikbare stafkaarten en luchtfoto's van het onderzoeksterrein
werden geraadpleegd op www.geopunt.be en op www.cartesius.be. Ze worden enkel weergegeven
in voorliggende studie wanneer ze een relevante bijdrage kunnen leveren aan de onderzoeksvragen
met betrekking tot de landschapshistoriek, de gebruiksgeschiedenis van het terrein of de evolutie
van de historische bebouwing.
In het kader van de vraagstelling rond het archeologisch potentieel van het terrein werden de
Centrale Archeologische Inventaris en de landschapsatlas geraadpleegd. De Centrale Archeologische
Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het
onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen
over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen.
In het kader van de opmaak van de archeologienota werd ook contact opgenomen met de
archeologische dienst van de stad Antwerpen.

2.4 Assessmentrapport
2.4.1 Landschappelijke ligging van het onderzochte gebied
Het onderzoeksgebied is ten zuiden van het historisch stadscentrum van Antwerpen gelegen, tussen
de Gerard Le Grellelaan in het zuidoosten, de Vogelzanglaan in het zuiden en de Jan Van Rijswijcklaan
in het noordwesten (Figuur 11). Volgens het gewestplan is het terrein gelegen in gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, gebieden voor dag- en
verblijfsrecreatie en groengebieden. Hydrografisch behoort het tot het Beneden-Scheldebekken. Het
onderzoeksgebied bevindt zich ten zuidoosten van de Schelde, op enige afstand ervan. Ten
zuidwesten en ten westen zijn de Hollebeek en de Grote Leigracht gesitueerd. De Laarbeek stroomt
ten noordwesten van het terrein (Figuur 13). Ook deze waterlopen bevinden zich al op vrij grote
afstand van het onderzoeksgebied.
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Figuur 11: Luchtfoto van 2018 met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.geopunt.be/kaart)

Figuur 12: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM 1 m en Hillshade DHM Vlaanderen I, 5 m, met aanduiding van het
onderzoeksgebied
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Figuur 13: Hydrografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II,
DTM 1 m en Hillshade DHM Vlaanderen I, 5 m (https://www.geopunt.be/kaart)

Figuur 14: Hoogteverloop van west naar zuidoost over het onderzoeksgebied (www.geopunt.be/kaart)
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Geomorfologisch wordt Antwerpen bepaald door de polders in het noorden, de Kempen in het
noordoosten en het Land van Boom in het zuidoosten en het zuiden. De sterke verstedelijking en
uitbreiding van de haven hebben er echter voor gezorgd dat er van het oorspronkelijke landschap in
bepaalde zones weinig bewaard is.3 Het poldergebied is een zeer vlak gebied, gelegen op een hoogte
van 1 tot 4 m TAW. In de vlakte komen beperkte hoogteverschillen voor. Naar het zuiden toe is het
reliëf meer uitgesproken. Ten zuiden van Antwerpen ligt de Boomse Cuesta, waarvan de noord- tot
noordoostelijke flank zwakhellend is. Op de cuesta worden hoogtes bereikt tot 31 m. Naar het
noorden toe daalt de topografie tot een hoogte van 15 tot 20 m op de rechteroever van de Schelde.
Vervolgens verdwijnt de rug ten noorden van Hoboken. De Boomse Cuesta wordt doorbroken door
het doorbraakdal van Hoboken, een dal dat op de rechteroever van de Schelde in de cuesta is
ingeschuurd. In het noordoosten van Antwerpen bevindt zich de zuidwestelijke rand van de
Antwerpse Kempen. Hier komt een gemiddelde hoogte van 10 m TAW voor.4 Het onderzoeksgebied
bevindt zich op de noordelijke flank van de Boomse Cuesta (Figuur 12). Het terrein kent een hoogte
van 10,7 tot 12 m TAW (Figuur 14). Er is een duidelijk hoogteverschil tussen het hoger gelegen
zuidoostelijke deel van het terrein en het lager gelegen noordwestelijke deel.

Figuur 15: Tertiaire geologische ondergrond met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

3

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Antwerpen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120008
(geraadpleegd op 6 december 2018)
4
Adams et al. 2002, 6-9
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De tertiaire ondergrond (Figuur 15) bestaat uit de Formatie van Berchem. Deze wordt gekenmerkt
door donkergroen tot zwart zand dat sterk glauconiethoudend is, plaatselijk schelpen bevat en
onderaan kleihoudend is. Ten noordoosten van het onderzoeksgebied bestaat de tertiaire
ondergrond uit de Formatie van Kattendijk. Deze wordt gekenmerkt door groengrijs tot grijs fijn
zand, dat glauconiethoudend en plaatselijk kleihoudend is.5

Figuur 16: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 17: Legende bij de quartairgeologische kaart (www.geopunt.be)

5

www.geopunt.be/kaart
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De quartairgeologische kaart (Figuur 16) geeft aan dat in het onderzoeksgebied eolische afzettingen
van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk Vroeg-Holoceen voorkomen, en/of
hellingafzettingen van het Quartair. Ten noordwesten van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de
groene, gearceerde zone op de kaart, bevinden zich tevens oudere fluviatiele afzettingen van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en jongere fluviatiele afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan).6

Figuur 18: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

De bodemkaart (Figuur 18) toont dat het onderzoeksgebied zich in een bebouwde zone (OB) bevindt,
die zich ver rondom het terrein uitstrekt. In het onderzoeksgebied zijn op de bodemgebruikskaart
gebouwen en verhardingen te bemerken. Voor het overige wordt het terrein volgens de kaart
ingenomen door gras, struiken en bomen (Figuur 19). Dit beeld komt overeen met het beeld dat we
zien op een recente luchtfoto (Figuur 11).

6

www.geopunt.be/kaart
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Figuur 19: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

2.4.2 Historische beschrijving van het onderzochte gebied
De stad Antwerpen groeide rond een burcht uit de 9de eeuw, die gelegen was op de rechteroever van
de Schelde. Vanaf de 16de eeuw werd de historische stadskern begrensd door de Spaanse vesten, die
het tracé van de huidige leien bepaald hebben. Bij de 19de-eeuwse stadsuitbreiding werd zo goed als
heel de "Vrijheid van Antwerpen" binnen de stadsmuren ingelijfd. De "Vrijheid van Antwerpen",
vormde het gebied rond Antwerpen waar tijdens het ancien régime het Antwerps stadsrecht van
toepassing was. In de 15de eeuw strekte dit gebied zich uit tussen de Schelde, Merksem-Dambrugge,
Deurne-Borgerhout, Wilrijk en Hoboken. Tot in de 19de eeuw was dit een dun bevolkt gebied met een
landelijk karakter. In 1860-1865 werd een nieuwe verdedigingsgordel opgericht, naar het ontwerp
van Henri Alexis Brialmont. Deze liep van de nieuwe Noordercitadel aan de Schelde door Borgerhout
en Berchem tot aan het Zuidkasteel uit 1567. Dit tracé stemt overeen met de latere Kleine Ring. Met
deze uitbreiding werd de oppervlakte van de binnenstad verzesvoudigd.7
De nieuwe verdedigingsgordel kwam er nadat de Belgische regering in 1859 besliste om van
Antwerpen het réduit national te maken. Dit betekende dat de nationale defensie in Antwerpen
geconcentreerd werd. Het voordeel van een réduit national was dat er een gemakkelijke
bevoorrading kon plaatsvinden in oorlogstijd. In 1843 was reeds gebleken dat de Antwerpse
fortificaties niet langer voldeden om de stad te beschermen. Dit was het gevolg van een
7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122214 (geraadpleegd op 6 december 2018).
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stedenbouwkundige verdichting in de randgemeenten Berchem en Borgerhout. De bouw van een
nieuwe en grotere versterking was aan de orde. De nieuwe vesting Antwerpen, gekend als de
Brialmontversterking, werd gevormd door de zogenaamde Grote Omwalling, een fortengordel en een
aantal inundaties. Het was een vestingbouw van het polygonale type met 10 polygonale fronten en
één gecremailleerd front, aansluitend bij de citadel. In het noorden waren er inundeerbare fronten
met caponnières van een enkelvoudig type. De andere caponnières waren complexer en werden
beschermd door een contregarde en een ravelijn of lunet.8 Het onderzoeksgebied bevindt zich juist
buiten deze nieuwe omwalling en behoort tot de 20ste-eeuwse stadsuitbreiding.
De Jan Van Rijswijcklaan, de zuidelijke uitvalsweg richting Boom en Brussel, werd aangelegd tijdens
vier fasen tussen 1909 en 1938. In 1909 werd het tracé tussen de Lange Lozanastraat en de
Brialmontomwalling gerealiseerd. De laan werd in 1910 vernoemd naar advocaat, journalist en
liberaal politicus Jan Van Rijswijck, die tussen 1892 en 1906 burgemeester van Antwerpen was. De
nieuwe laan vormde de hoofdas van een voorname residentiële wijk. Tijdens een tweede fase, in
1925, werd het tracé extra muros tussen de Brialmontomwalling en de Jan De Voslei gerealiseerd. Het
onderzoeksgebied ligt in dit gebied. De aanleg kaderde in een urbanisatieplan voor een nieuwe,
zuidelijke stadswijk buiten de vesten. De uitvoering van dit plan vond plaats na de Eerste
Wereldoorlog en kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van de geplande
Wereldtentoonstelling van 1930. Ten oosten van de Jan Van Rijswijcklaan ontstond vanaf 1911 het
"Nachtegalenpark" met een omringende residentiële wijk die doorloopt tot in Wilrijk. Ten westen
werd in 1933 de "Tentoonstellingswijk" ingeplant op de gronden van het Kiel en de
Wereldtentoonstelling. Deze wijk keek uit over de parkzone van het Wilrijkseplein, een voormalig
militair oefenveld aan de oostzijde van de Jan Van Rijswijcklaan.9
In een latere fase, in de tweede helft van de jaren ‘20, werd de Jan Van Rijswijcklaan doorgetrokken
tussen de Lange Lozanastraat en het Koning Albertpark. Tijdens een laatste fase werd de laan in 19371938 voorbij de Jan De Voslei doorgetrokken tot aan de Boomsesteenweg. In 1958 werd op gronden
van het Wilrijkseplein het Nationaal Bouwcentrum geopend. Dit was een documentatie- en
informatiecentrum van het bouwbedrijf van Renaat Braem en advocaat Walter Bouchery, dat later
(tussen 1972 en 1989) zou uitgroeien tot het uitgestrekte beurscomplex Antwerp Expo.10

8

Lombaerde 2009, 116, 124-125
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122214 (geraadpleegd op 6 december 2018); Agentschap Onroerend
Erfgoed 2017: Jan Van Rijswijcklaan [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/113503 (geraadpleegd op
6 december 2018)
10
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2017:
Jan
Van
Rijswijcklaan
[online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/113503 (geraadpleegd op 6 december 2018)
9
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Figuur 20: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt op initiatief van graaf de Ferraris
(1771-1778), is te zien dat het onderzoeksgebied in gebruik is als gras- en akkerland (Figuur 20 en
Figuur 21). Het terrein bevindt zich in het gebied ten zuiden van de historische binnenstad van
Antwerpen. Het is gelegen tussen een weg ten noorden en ten zuiden en is onbebouwd. Ten westen
zijn wel enkele gebouwen te bemerken.
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Figuur 21: Detail van de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied
(www.geopunt.be)

Op de Atlas der Buurtwegen (1841) is nog steeds geen bebouwing te zien binnen het
onderzoeksgebied. Vermoedelijk was het terrein nog altijd in gebruik als gras- en akkerland (Figuur
22). Op de Vandermaelenkaart (1846-1854) zijn de contouren van de nieuwe, 19de-eeuwse
stadsomwalling aangegeven (Figuur 23). Het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied lijkt ter
hoogte van de omwalling te liggen. Vermoedelijk is er echter een beperkte afwijking ontstaan bij het
georefereren van de kaart. De historische bebouwing ten westen van het terrein is met de benaming
“Langen Elst” aangeduid. Er loopt een weg van het oosten naar het westen van het
onderzoeksgebied.
Een topografische kaart uit 1863 (Figuur 24) toont dat het onderzoeksgebied juist buiten de
Brialmontomwalling gelegen is. Het bevindt zich ten zuiden van de nieuwe vesting. Een gelijkaardig
beeld is te zien op het “Plan géométrique parcellaire et de nivellement de la Ville d'Anvers et des
Communes limitrophes” van Aloïs Scheepers (1887). Hij was hoofdconducteur van de dienst
stadswerken onder leiding van stadsingenieur Gustave Royers.11 De kaart toont dat het
onderzoeksgebied op het militair oefenveld (“Champ de manoeuvres”) gelegen is (Figuur 25).

11

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/8374
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Figuur 22: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 23: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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Figuur 24: Topografische kaart uit 1863 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.cartesius.be)

Figuur 25: Plan géométrique parcellaire et de nivellement de la Ville d'Anvers et des Communes limitrophes van Aloïs
Scheepers, met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.cartesius.be)

28 | Antwerpen – Jan Van Rijswijcklaan 191

Een topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)
toont dat de Jan Van Rijswijcklaan ten noordwesten van het terrein is aangelegd (Figuur 26). De laan
doorbreekt de Brialmontversterking ten noorden van het onderzoeksgebied. Het Nationaal
Bouwcentrum is ten zuidwesten opgetrokken. Een noordwest-zuidoost georiënteerde weg doorsnijdt
de oostelijke helft van het terrein. De weg verbindt de Jan Van Rijswijcklaan en de Beukenlaan.
Verder wordt het onderzoeksgebied door gras ingenomen.

Figuur 26: Topografische kaart uit 1950-1970 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Een luchtfoto uit 1971 (Figuur 27) toont een uitbreiding van de bebouwing van het Bouwcentrum in
het westen van het onderzoeksgebied. De Kleine Ring is aangelegd ter hoogte van de voormalige
Brialmontomwalling. Een luchtfoto uit 1979-1990 (Figuur 28) toont dat het Bouwcentrum tot
beurscomplex is omgebouwd. In het zuidoosten van het onderzoeksgebied zijn enkele paden
aangelegd. In het westen is bebouwing te bemerken. Een recente luchtfoto (Figuur 11) geeft aan dat
de bebouwing van het beurscomplex verder uitgebreid is. Er bevinden zich enkele gebouwen in het
westelijke deel van het onderzoeksgebied. Een groot deel van het terrein is inmiddels verhard.
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Figuur 27: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)

Figuur 28: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding van het onderzoeksgebied (www.geopunt.be)
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2.4.3 Het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt een aantal locaties in de omgeving van het
onderzoeksgebied waar archeologische resten gekend zijn (Figuur 29). De in de nabijheid gelegen
archeologische waarden en de locaties met een gelijkaardige landschappelijke ligging worden
besproken. Ze zijn het relevantste om het archeologisch potentieel van het terrein in te schatten.
In de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich archeologische waarden uit
de nieuwste tijd. Zoals we in hoofdstuk 2.4.2. reeds bespraken, bevindt het onderzoeksgebied zich
juist buiten de 19de-eeuwse stadsomwalling van Brialmont. Op de CAI-kaart is deze omwalling
weergegeven ter hoogte van CAI ID 366357, CAI ID 366078, CAI ID 366189, CAI ID 366190 en CAI ID
366198. Het traject is aan de hand van kaartstudie gereconstrueerd.12 Ten zuidwesten van het
onderzoeksgebied, verderop in de Jan Van Rijswijcklaan, bevindt zich locatie CAI ID 215486. Hier
werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij een weg en een perceelsgreppel uit de 19de
eeuw werden gevonden.13

Figuur 29: Overzichtskaart Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het onderzoeksgebied
(https://geo.onroerenderfgoed.be/), weergegeven op het DTM 1 m en Hillshade DHM 5 m
12

Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366357, Brialmont 19 (geraadpleegd op 10 december 2018);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366078, Brialmontgordel (geraadpleegd op 10 december 2018);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366189, Brialmont 1 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366190, Brialmont 2 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366198, Brialmont 5 (geraadpleegd op 10 december 2018)
13
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 215486, Jan Van Rijswijcklaan (geraadpleegd op 10 december
2018)
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In de iets ruimere omgeving zijn er ook resten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd gevonden. Ter
hoogte van locatie CAI ID 207354 werd een middeleeuwse kelder ontdekt. In het Kielpark (CAI ID
366082) bevindt zich een kerkhof uit de nieuwe tijd, dat via kaartstudie gekend is.14
Er bevinden zich ook nog andere cartografische indicatoren uit de nieuwe tijd in de omgeving. Ter
hoogte van locatie CAI ID 366075 was in deze periode een nederzetting gesitueerd.15 Op de
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden is de 18de-eeuwse dorpskern van Berchem waar te
nemen binnen de Brialmontomwalling. De Ferrariskaart (1771-1778) vormt de terminus ante quem
om deze bewoning te dateren. De dorpskern bevindt zich onder meer ter hoogte van CAI ID 366201,
CAI ID 366204, CAI ID 366208 (ten zuiden van CAI ID 366214), CAI ID 366210 (ten noorden van CAI ID
366204), CAI ID 366214 en CAI ID 366215 (ten noorden van CAI ID 366214) en strekt zich verder uit
op CAI-locaties die op grotere afstand ten noordoosten van het onderzoeksgebied liggen.16
In de 18de of 19de eeuw werd ter hoogte van CAI-locatie 366255 het zogenaamde “geretrancheerd” of
“verschanst kamp” opgetrokken. Het gaat om een stroomopwaartse uitbreiding van de Antwerpse
citadel, waarbij een aarden omwalling werd aangelegd om een zuidwaartse uitbreiding van de
marinewerf onder Napoleon mogelijk te maken.17
Er zijn in de omgeving ook nog resten uit de nieuwste tijd aanwezig. In de Koningin Elizabethlei (CAI
ID 166036) werd een 19de-eeuwse kunstmatige heuvel vastgesteld met daaronder een rond berghok.
Op de heuvel werden de resten van een vloer en de basis van wellicht een folly gevonden. Tevens
werden er resten van een met rotsen en kunstrotsen afgezoomd pad aangetroffen. Dit pad liep van
de heuvel naar een achtvormige vijver, die eveneens door rotsen en kunstrotsen omzoomd werd.
Waarschijnlijk was er ook een kleine waterval aanwezig. Een grote, verwilderde taxus behoorde
wellicht ook tot de originele tuinaanleg. Het terrein hoorde bij een herenhuis naar een ontwerp van
Joseph Hertoghs uit 1896. De resten worden in dezelfde periode gedateerd.18 Tot slot zijn ter hoogte
van CAI ID 366157 bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.19
Andere gekende archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich al
op vrij grote afstand ten opzichte van het onderzoeksgebied of kennen een verschillende
landschappelijke ligging. Ze zijn weinig relevant om het archeologisch potentieel van het terrein in te
schatten. Daarom worden ze hier niet nader toegelicht. Bekrachtigde archeologienota’s of nota’s van
terreinen in de omgeving bieden geen relevante aanvulling op de reeds besproken CAI-locaties.
Daarom lichten we ze hier niet afzonderlijk toe.

14

Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 207354, Singel 33 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366082, Kielpark (geraadpleegd op 10 december 2018)
15
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366075, Wilrijk 2 (geraadpleegd op 10 december 2018)
16
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366201, Berchem 7 (geraadpleegd op 10 december 2018);
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366204, Berchem 10 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366208, Berchem 13 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366210, Berchem 15 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366214, Berchem 19 (geraadpleegd op 10 december 2018); Centrale
Archeologische Inventaris, CAI ID 366215, Berchem 20 (geraadpleegd op 10 december 2018)
17
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366255, Geretr. Kamp 7 (geraadpleegd op 10 december 2018)
18
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 166036, Koningin Elizabethlei 22 (geraadpleegd op 10 december
2018)
19
Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 366157, Den Brandt (geraadpleegd op 10 december 2018)
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2.4.4 Interpretatie van het onderzochte gebied en synthese
Na uitvoering van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen die vooropgesteld werden,
beantwoord worden.
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
terrein? Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein?
Het onderzoeksgebied is net buiten de 19de-eeuwse Brialmontomwalling gelegen. In de omgeving zijn
voornamelijk archeologische resten gekend uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het gaat daarbij
voornamelijk om sporen van bebouwing. Relevante archeologische resten uit andere periodes zijn op
dit moment echter nog niet uit te sluiten, gezien de gunstige landschappelijke ligging van het terrein.
Het is meer bepaald gelegen op de noordelijke flank van de Boomse Cuesta.
De bewaringstoestand van het bodemarchief is op dit moment niet duidelijk. Aan de hand van
historische kaarten en luchtfoto’s konden we de gebruiksevolutie van het terrein vanaf de 18 de eeuw
reconstrueren. In de 18de eeuw blijkt het terrein in gebruik als akker. Een kaart uit 1950-1970 toont
dat een weg het onderzoeksgebied doorkruist. In de 20ste eeuw werd het terrein bebouwd en
verhard. De gebruiksevolutie van het terrein zoals we die kennen vanaf de 18de eeuw geeft dus aan
dat op het terrein al enige bodemingrepen plaatsgevonden hebben. Wat de precieze omvang en
impact daarvan op het bodemarchief geweest is, dient verder onderzocht te worden.
Wat is de impact van de geplande werken?
Binnen een groot deel van het onderzoeksgebied worden bodemingrepen gepland. Het betreft de
uitbreiding van de bestaande bebouwing en de aanleg van nieuwe verharding en nutsvoorzieningen.
Daarvoor wordt een deel van de bestaande verharding verwijderd en worden ook een aantal bomen
gerooid. Ter hoogte van de nieuwe sanitaire ruimte binnen de bestaande bebouwing zijn de
bodemingrepen beperkt tot de locatie van de leidingen. Ter hoogte van deze zone is de bijkomende
negatieve impact op het bodemarchief beperkt. Verder wordt ook een werfzone aangelegd. Daar
waar de werfzone te situeren is ter hoogte van de bestaande verharding, is het bodemarchief niet
bedreigd. De geplande werken betekenen een bedreiging van het bodemarchief in een zone van
4908 m².
2.4.5 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Het bureauonderzoek geeft aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Het is
voornamelijk de gunstige landschappelijke ligging van het terrein die dit doet besluiten. Gekende
archeologische waarden in de omgeving dateren voornamelijk uit de middeleeuwen en de nieuwe
tijd, maar op dit moment kunnen we de aanwezigheid van relevante archeologische waarden uit
andere periodes binnen het onderzoeksgebied niet uitsluiten. Een onbekende factor is op dit
moment de bewaringstoestand van het bodemarchief. De gebruiksevolutie van het terrein die we
vanaf de 18de eeuw konden reconstrueren aan de hand van historische kaarten en luchtfoto’s geeft
namelijk aan dat op het terrein al wel wat bodemingrepen hebben plaatsgevonden. De omvang en
impact van deze bodemingrepen op het bodemarchief is momenteel echter onbekend. Gezien het
archeologisch potentieel van het terrein, de openstaande vraagstelling omtrent de
bewaringstoestand van het bodemarchief en de negatieve impact van de geplande werken op het
bodemarchief, is bijkomend archeologisch vooronderzoek nodig in de zone waar bodemingrepen
gepland worden. Het betreft een zone van 4908 m².
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Figuur 30: Aanduiding van de zone waar verder vooronderzoek nodig is, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)

Geofysisch onderzoek is niet aangewezen omdat dit geen gegevens over de chronologie van de
eventueel gedetecteerde fenomenen kan opleveren. Veldkartering is niet mogelijk binnen het
onderzoeksgebied, omdat het volledige terrein verhard of bebost is, of ingenomen wordt door gras.
Landschappelijk bodemonderzoek is wel relevant om de bewaringstoestand van de bodem en het
potentieel op goed bewaarde steentijd artefactensites in te schatten. Afhankelijk van het potentieel
op goed bewaarde steentijd artefactensites is mogelijk bijkomend booronderzoek nodig. Tot slot
dient ook een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden om na te gaan of binnen het
onderzoeksgebied relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Deze onderzoekstechniek biedt
daarvoor voldoende ruimtelijk inzicht en is geschikt omdat een site zonder complexe verticale
stratigrafie verwacht wordt.
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3

Samenvatting

Het bureauonderzoek geeft aan dat het onderzoeksgebied archeologisch potentieel kent. Het is
voornamelijk de gunstige landschappelijke ligging van het terrein die dit doet besluiten. Gekende
archeologische waarden in de omgeving dateren voornamelijk uit de middeleeuwen en de nieuwe
tijd, maar op dit moment kunnen we de aanwezigheid van relevante archeologische waarden uit
andere periodes binnen het onderzoeksgebied niet uitsluiten. Een onbekende factor is op dit
moment de bewaringstoestand van het bodemarchief. De gebruiksevolutie van het terrein die we
vanaf de 18de eeuw konden reconstrueren aan de hand van historische kaarten en luchtfoto’s geeft
namelijk aan dat op het terrein al wel wat bodemingrepen hebben plaatsgevonden. De omvang en
impact van deze bodemingrepen op het bodemarchief is momenteel echter onbekend. Gezien het
archeologisch potentieel van het terrein, de openstaande vraagstelling omtrent de
bewaringstoestand van het bodemarchief en de negatieve impact van de geplande werken op het
bodemarchief, is bijkomend archeologisch vooronderzoek nodig in de zone waar bodemingrepen
gepland worden. Het betreft een zone van 4908 m².
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5

Bijlagen

5.1 Archeologische periodes

