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1. Inleiding
De stad Mechelen wenst één of meer stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen voor de
aanleg van het Tivolipad (het fietspad dat het stadscentrum verbindt met de nieuwe ziekenhuissite
langs de R6), de optimalisatie van de Vrouwvlietroute (het fietspad langs de Vrouwvliet) en de aanleg
van diverse andere fietspaden langs de Winketkaai, tussen de Muizenvaart en de Plankendaalstraat,
tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg en tussen de Rietstraat en de
Geerdegemstraat, alle te Mechelen (zie figuur 1). Langs het Tivolipad is tussen de Eikestraat en een
nieuwe brug over de Vrouwvliet ook een parking voorzien. De infrastructuurontwerpen zijn van
studiebureau Evolta. De oppervlakte van de geplande ingreep is bij sommige deelgebieden weliswaar
kleiner dan 1000 m², maar de kans is groot dat meerdere deelgebieden gebundeld worden in één
vergunningsaanvraag. In dat geval worden de ingrepen per vergunningsaanvraag samengeteld en
wordt de grens van 1000 m² al gauw overschreden.
De stedelijke dienst Archeologie Mechelen werd bijgevolg verzocht om een archeologienota op te
stellen. Deze archeologienota is er een met beperkte samenstelling gezien de resultaten van eerder
uitgevoerd onderzoek (in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied), de aard en de
omvang van de geplande ingrepen (veelal lijnelementen met een beperkte breedte en diepte) en/of
de locatie van de ingrepen (ter hoogte van reeds bestaande infrastructuur). De archeologienota
beperkt zich hoofdzakelijk tot het archeologisch kader.

Figuur 1: Kaart met aanduiding van de verschillende delen van het plangebied: A = Tivolipad, deel 1; B = Tivolipad, deel 2; C
= Muizenvaart – Plankendaalstraat; D = Brusselsesteenweg – Geerdegem-Schonenberg; E = Winketkaai; F =
Vrouwvlietroute, deel 1a; G = Vrouwvlietroute, deel 1b; H = Vrouwvlietroute, deel 2; I = Vrouwvlietroute, deel 3; J =
Rietstraat – Geerdegemstraat (bron: www.geopunt.be, 20 februari 2017)
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2. Programma van maatregelen
2.1. Gemotiveerd advies
Voor het plangebied werd middels een beperkt bureauonderzoek een assessment uitgevoerd.
Daarbij werd onze huidige archeologische kennis van het plangebied in rekening gebracht en werd
gekeken naar de specifieke vorm (veelal een lijnelement met een beperkte breedte), de diepte
(veelal niet dieper dan 30 cm -mv, al dan niet gecombineerd met de tijdens eerder onderzoek
vastgestelde aanwezigheid van een bufferende horizont of laag) en de locatie (in een aantal gevallen
ter hoogte van reeds bestaande infrastructuur of ter hoogte van bij eerder onderzoek vastgestelde
bodemverstoring) van de geplande ingreep. Op basis van het onderzoek valt niet uit te sluiten dat bij
de geplande ingrepen archeologische resten aan het licht komen, maar alles wijst erop dat de kans
op goed bewaarde sporen die tot kennisvermeerdering kunnen leiden zo goed als nihil is. Verder
archeologisch onderzoek wordt hier dan ook niet zinvol geacht. Er dient bijgevolg ook geen
programma van maatregelen te worden opgesteld.
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3. Lijst van figuren
Nummer
Figuur 1

Bijschrift
Kaart met aanduiding van de verschillende delen
van het plangebied: A = Tivolipad, deel 1; B =
Tivolipad, deel 2; C = Muizenvaart –
Plankendaalstraat; D = Brusselsesteenweg –
Geerdegem-Schonenberg; E = Winketkaai; F =
Vrouwvlietroute, deel 1a; G = Vrouwvlietroute,
deel 1b; H = Vrouwvlietroute, deel 2; I =
Vrouwvlietroute, deel 3; J = Rietstraat –
Geerdegemstraat
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