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DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
Deze archeologienota werd opgesteld door ABO nv naar aanleiding van infrastructuurwerken ter
hoogte van de Marthe Versichelenstraat en Suzanne Tassierstraat zonder nummer. Binnen het
onderzoeksgebied zullen infrastructuurwerken in de vorm van wegenis, riolering, nutsleidingen en
groenaanplant worden voorzien ten behoeve van een toekomstig bedrijvenpark. Voor de aanvang van
de werken dient het terrein eerst nog met 2 tot maximaal 3m te worden opgehoogd. De werken gaan
tot ca. 65cm-mv voor de wegenis; 80cm-mv voor de nutsleidingen (uitgezonderd de waterleiding op
1,20m-mv diepte) en ca. 2m-mv voor de riolering. Op het terrein wordt ook groenaanplant voorzien in
de vorm van gras, struikgewas en bomen. Voor het gras wordt een verstoring van ca. 20cm-mv
voorzien, voor de struiken ca. 50cm-mv en voor de aan te planten bomen ca. 1m-mv.
Het studiegebied bevindt zich (in de natuurlijke situatie) lagergelegen in het landschap, binnen de
alluviale vlakte van de Schelde. Op de bodemkaart is te zien dat het studiegebied zich binnen
bodemtype Eep bevindt, een natte, zware kleigrond zonder profielontwikkeling die te nat is voor
landbouwactiviteiten en voornamelijk kan gebruikt worden als weiland.
Op historische kaarten vanaf de 18de eeuw is dan ook een drassige zone met een vermoedelijk gebruik
als weiland te zien. Het terrein is voor zover bekend nooit bebouwd geweest. Binnen het studiegebied
zijn ook afgesneden meanders te zien. Vanaf eind 19de eeuw werd de Schelde gekanaliseerd. De Tijarm
iets ten oosten van het studiegebied is een restant van de oorspronkelijke loop van de Schelde.
Gezien het terrein vanaf de jaren ’70 met ca. 1 tot 2m werd opgehoogd door baggerspecie en tijdens
het 1ste kwart van de 21ste eeuw gesaneerd en opnieuw opgehoogd werd, dit keer met ca. 6 tot 8m
zullen de werken de archeologisch relevante lagen niet bedreigen.
Landschappelijke gezien bevindt het studiegebied zich in een minder gunstige, drassige zone die
onaantrekkelijk was voor bewoning of landbouw. Op historische kaarten is dan ook een gebruik als
grasland te zien en de afwezigheid van bebouwing. De meldingen in de CAI bevinden zich op drogere
gronden op enige afstand van het studiegebied. Het archeologisch potentieel wordt dan ook laag
ingeschat. Bovendien bevindt het studiegebied zich in een gebied dat gesaneerd en opgehoogd werd
met ca. 6 tot 8m aan het begin van de 21ste eeuw. De werken zullen uitsluitend plaatsvinden binnen de
opgehoogde zone. Er is dan ook geen potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig.
Op basis van bovenstaande argumenten wordt geen verder vooronderzoek geadviseerd.

2021A392 (AOE) / 29824.R.01 (intern)

2

