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2. Programma van maatregelen
2.1 Gemotiveerd advies
Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd.
Het onderzoek confronteerde de landschappelijke karakteristieken van het projectgebied met de
geplande bodemingrepen.
Het onderzoeksgebied behoort tot de Scheldepolders ten noorden van Antwerpen, tussen Zandvliet in
het oosten en de Schelde in het westen. Dat was tot de jaren 1960 een laag gelegen en vlak gebied met
een hoogte tussen 0,8m en 3 m TAW. De hoogtelijnen op de topografische kaart van 1928 geven aan dat
de oorspronkelijke hoogte van de polders ter hoogte van het onderzoeksgebied tussen 2 en 3 m TAW
lag. Door de uitbreiding van de haven van Antwerpen in noordelijke richting is dit landschap echter zo
goed als verdwenen.
Het oorspronkelijk polderlandschap werd ter hoogte van het onderzoeksgebied vanaf het midden van de
jaren 1960 opgehoogd naar 7 m TAW. Het werd in gebruik genomen door industrie gevestigd in de
haven. Het onderzoeksgebied vertoont geen natuurlijk reliëf meer. De oorspronkelijke bodem, en dus
ook het archeologisch niveau, bevinden zich tussen 4 en 5 m onder het huidige maaiveld.
De geplande bodemingrepen beslaan een oppervlakte van 8420 m2. Op het projectgebied zal, na de
afbraak van de bestaande bebouwing, een werkplaats worden gebouwd met aansluitend in het westen
parkeerplaatsen en in het zuiden een fietsenstalling.
De confrontatie tussen de toekomstige werken en de beschikbare landschappelijke gegevens toont aan
dat enkel de funderingspalen voor de nieuwbouw mogelijk verspreid en over een zeer beperkte
oppervlakte verstoringen kunnen veroorzaken aan eventueel op een diepte van meer dan 4 m onder het
maaiveld aanwezig archeologisch erfgoed. Verder onderzoek van het terrein in het kader van de
toekomstige werken zal met hoge waarschijnlijkheid niet leiden tot nuttige kenniswinst gezien de grote
diepte waarop het archeologische relevant niveau verwacht wordt en de beperkte oppervlakte van de
geplande bodemingrepen verspreid over het terrein die dit niveau bereiken.
Verder onderzoek om vast te stellen of er archeologische sporen aanwezig zijn binnen het
onderzoeksgebied wordt op basis van de resultaten van het uitgevoerde bureauonderzoek niet
noodzakelijk geacht. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld. (zie
1.2.3 en 1.2.4).
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