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1 Gemotiveerd advies
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal de opdrachtgever de aanwezige elektrische
infrastructuur vernieuwen en herinrichten. Dit gaat voor een deel van het plangebied gepaard met
graafwerken waardoor het bodemarchief verstoord zal worden.
Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem die uitgevoerd moesten worden
om voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te komen over de eventuele aanwezigheid
en waarde van archeologisch erfgoed konden uitgevoerd worden. Gezien de beperkte oppervlakte
van diepe ingrepen en de verstoringen aangebracht door eerdere infrastructuurwerken en
nutsvoorzieningen was het uitvoeren van een bureauonderzoek voldoende om tot een uitspraak te
komen. Hoewel de studie van historische bronnen en cartografisch materiaal wijst op de mogelijke
aanwezigheid van archeologische resten zou de aard van de geplande werken en de reeds aanwezige
verstoringen slechts leiden tot een zeer beperkt en fragmentarisch inzicht. De energie en de kost van
verder archeologisch onderzoek weegt niet op tegen eventuele kenniswinst.

BAAC Vlaanderen

De diepte van de ingreep beperkt zich op het grootste deel van het terrein tot maximaal 40 cm.
Bovendien is het terrein in het verleden al op verschillende plaatsen afgegraven. De oppervlakte van
de diepste verstoringen is beperkt en verloopt vaak volgens een smal tracé. De potentiële
kennisvermeerdering van een eventueel vervolgonderzoek is op zijn best zeer fragmentarisch en
eerder nihil te noemen. BAAC Vlaanderen bvba stelt dan ook dat verder archeologisch onderzoek
overbodig is.
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2 Programma van maatregelen
2.1 Administratieve gegevens
Naam site:

Sint-Niklaas, Elia

Onderzoek:

Bureauonderzoek

Ligging:

Knaptandstraat 14, 9100 Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen

Kadaster: Sint-Niklaas, Afdeling 4, Sectie D, perceelnummers 852f, 852l, 742s, 823g

Uitvoerder:
BAAC
Hendekenstraat
9968 Assenede

Noordoost:

x: 134217.85

y: 205608.53

Zuidoost:

x: 134165.66

y: 205495.03

Zuidwest:

x: 134103.15

y: 205499.39

Noordwest:

x: 134076.16

y: 205554.76

Vlaanderen

Erkenningsnummer BAAC Vlaanderen:

2015/00020

Projectcode BAAC Vlaanderen:

2016-914

Projectcode bureauonderzoek:

2016K465

Erkend archeoloog/veldwerkleider:
Erkenningsnummer:

Annelies
2016/00149

bvba
49

Claus

BAAC Vlaanderen

Coördinaten:
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Figuur 1: Plangebied weergegeven op de kadasterkaart (AGIV)
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2.2 Aanleiding van het vooronderzoek
De aanleiding en doelstellingen van het vooronderzoek worden beschreven in het verslag van
resultaten (paragraaf 1.1.3 Onderzoeksopdracht).

2.3 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
In het verslag van resultaten werd een assessment van het bureauonderzoek geschreven (hoofdstuk
1.2 Bureauonderzoek).

2.4 Besluit
BAAC Vlaanderen bvba stelt voor om in het plangebied geen aanvullend archeologisch
vooronderzoek uit te voeren.

BAAC Vlaanderen

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn
verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische
meldingsplicht.
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3 Lijst met figuren
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Figuur 1: Plangebied weergegeven op de kadasterkaart, schaal 1/1, digitaal, 29/11/2016 ................... 5
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