Rapport Nr. 0361

Nota
Landschappelijk booronderzoek &
proefsleuvenonderzoek

Sint-Niklaas, Galgstraat
Programma van Maatregelen

J. Verrijckt Archeologie & Advies

info@jverrijckt.be

Inhoud
Administratieve gegevens ....................................................................................................................... 1
Gemotiveerd advies ................................................................................................................................ 2
2.1

Aanleiding vooronderzoek ............................................................................................................... 2

2.2

Resultaten proefsleuvenonderzoek .................................................................................................. 2

2.3

Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen......................................................................... 4

Lijst met figuren........................................................................................................................................ 5

1

Administratieve gegevens
Projectcode J. Verrijckt

2019-199

Projectcode Onroerend Erfgoed

2020D57 (LB)
2020F71 (PS)

locatie

Kadastrale gegevens

Coördinaten

Provincie

Oost-Vlaanderen

Gemeente

Sint-Niklaas

Straat

Galgstraat 17

Gemeente

Sint-Niklaas

Afdeling

2

Sectie

C

Percelen

891e, 891f, 892c, 892d, 892e, 893,
896a, 896b, 896d, 910/2, 910a, 911e,
922°, 922c en 923b

Percelen
waartoe
vooronderzoek
betrekking heeft (advieszone)

891f

Noordoost

X: 136870
Y: 205073

Noordwest

X: 136697
Y: 204791

Zuidoost

X: 136532
Y: 204696

Zuidwest

X: 136480
Y: 204864

Oppervlakte plangebied

2840 m2

Erkend Archeoloog

2015/00053 Jeroen Verrijckt

Datum uitvoering

27 mei 2020 (LB) & 10 juni 2020 (PS)

Betrokken actoren

Jeroen Wijnen (Senior KNA Prospector
en senior KNA Fysisch Geografisch
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Specialist
(Registratienummer
Actorregister Archeologie: 31527042)
/Aardkundige
Jeska
Pepermans
archeoloog/veldwerkleider)

(erkend

Amber Van Ravestyn (archeoloogassistente/conservatrice)

Gemotiveerd advies
2.1 Aanleiding vooronderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het
programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota BRUGGEMAN, J. 2018:
Programma van maatregelen Sint-Niklaas – Galgstraat 17 & REYNS, N. & FERKET, R. 2018:
Archeologienota Sint-Niklaas – Galgstraat 17 met ID 9650 en projectcode 2018J105. Deze
archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de uitbreiding van een paardenhouderij aan
de Galgstraat nr. 17 te Sint-Niklaas. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is
terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek
De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het
programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota BRUGGEMAN, J. 2018:
Programma van maatregelen Sint-Niklaas – Galgstraat 17 & REYNS, N. & FERKET, R. 2018:
Archeologienota Sint-Niklaas – Galgstraat 17 met ID 9650 en projectcode 2018J105. Deze
archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de uitbreiding van een paardenhouderij aan
de Galgstraat nr. 17 te Sint-Niklaas.
Landschappelijk gezien behoort de advieszone tot het heuvellandschap van het Land van Waas.
De gemeten vlakhoogtes liggen tussen de +25,21 m TAW en +25,97 m TAW. Over het algemeen
kan het archeologisch vlak gelokaliseerd worden tussen ca. 25 à 95 cm-mv, met een gemiddelde
rond de 25 à 45 cm-mv. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een bodem zonder
profielontwikkeling aangetroffen. De C-horizont werd over het grootste deel van het plangebied
afgetopt door opgebrachte pakketten ten behoeve van de paardenpiste.
Op basis van het bureauonderzoek werd er een archeologische verwachting op sites uit de steentijd,
metaaltijden, Romeinse periode en middeleeuwen toegeschreven aan het plangebied. Tijdens het
landschappelijke booronderzoek werd geen profielontwikkeling vastgesteld, waardoor er geen
steentijdartefactensites verwacht werden. Dit beeld werd bevestigd tijdens het proefsleuvenonderzoek
(Figuur 1). Er was wel nog een kans op het aantreffen van sporensites uit latere perioden. Binnen de
advieszone werden er slechts drie archeologisch relevante sporen aangetroffen, waaronder twee
paalkuilen en één greppel. De paalkuilen behoorden niet tot een structuur. Er kwamen enkele losse
scherven handgevormd aardewerk uit de ijzertijd aan het licht nabij de twee paalkuilen. Mogelijk
geven ze een indicatie van de datering, al is daarmee voorzichtigheid geboden. De twee paalkuilen
kunnen vermoedelijk in de ijzertijd gedateerd worden.
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Ondanks het feit dat het gaat om geïsoleerde sporen, sluiten ze wel aan bij de datering van de
begravingssporen die ten zuidoosten van het onderzoeksgebied werden aangetroffen. Vermoedelijk
bevindt een archeologische site zich eerder elders in de nabije omgeving dan binnen de advieszone
zelf.
Allicht behoorde de advieszone tot de periferie van een archeologische site die zich wellicht eerder
elders in de nabije omgeving bevindt. Aangezien er binnen de advieszone zelf geen archeologisch
waardevolle site werd aangetroffen, is er geen kenniswinst te behalen en is er geen verder
archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Figuur 1: Syntheseplan
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2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen
Het proefsleuvenonderzoek te Sint-Niklaas, Galgstraat leverde slechts drie archeologisch relevante
sporen op, waarvan twee paalkuilen mogelijk gedateerd kunnen worden in de ijzertijd. Ze behoren
niet tot een structuur. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het
plangebied geen archeologische waardevolle site aanwezig is. Allicht kan een waardevolle
archeologische site eerder verwacht worden in de nabije omgeving dan binnen de advieszone zelf.
Aangezien er geen waardevolle archeologische site aanwezig is, is er geen verder archeologisch
onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd hierdoor niet opgemaakt.
Er wordt een advies gegeven om de onderzoekszone vrij te geven.
De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het
ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven.
Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet
aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig
beschouwd worden.
Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de
bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in
artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen
na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.
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Lijst met figuren
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