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Inleiding

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in december 2018 een archeologienota opgesteld naar de
archeologische waarde van de locatie Vijzelgemaal Polderstad Hoboken, in Antwerpen (afb. 1 en 2). De
archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen
herinrichting van het plangebied in het kader van de aanleg van een vijzelgemaal.

Afb. 1.
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Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
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2.1

Het vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem
Het uitgevoerde vooronderzoek

Het was mogelijk was om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende
zekerheid een uitspraak te doen over de aan‐ of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan
(kennispotentieel) en de omgang hiermee. Dit vooronderzoek is uitgevoerd in de vorm van een
archeologienota zonder ingreep in de bodem.
- De voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische waarden in het
plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?” kan als volgt worden
beantwoord:
Nee, uit het bureauonderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied zeer waarschijnlijk dermate verstoord is
door de aanleg van de huidige infrastructuur, nutsvoorzieningen en het ondergrondse RWA-pompstation,
dat de kans om archeologische resten in situ aan te treffen zeer gering is. Voor alle perioden geldt dan ook
een zeer lage archeologische verwachting.
2.2

Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed

Gelet op de verwachte verstoring in het plangebied is de kans zeer klein dat er archeologische resten
bedreigd worden door de geplande werkzaamheden.
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Advies op basis van de resultaten

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd.
De geplande werkzaamheden vormen geen bedreiging voor het bodemarchief. Er hoeft geen Programma
van Maatregelen te worden opgesteld.
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Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, blijven de bepalingen voor het melden van
toevalsvondsten van kracht, conform artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De civieltechnisch
uitvoerder is verplicht eventuele toevalsvondsten binnen drie dagen na ontdekking te melden bij Onroerend
Erfgoed.
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