SINT-NIKLAAS – VOSSEKOTSTRAAT 2017 (2017B376)
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
ERFPUNT – CEL ONDERZOEK
1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK
In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek
uitgevoerd. Het projectgebied is gelegen te Sint-Niklaas en betreft enkel openbaar domein.
Tijdens het bureauonderzoek en na overleg met de cel Beheer van Erfpunt werd besloten dat
verder onderzoek geen relevante kenniswinst zou opleveren.
2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE
De Vossekotstraat gaat terug tot de stichting van Sint-Niklaas en vormde tot in de 20ste eeuw
de grens met Haasdonk (Beveren). Archeologische opvolging of archeologisch onderzoek
naar aanleiding van wegenwerken in het Waasland heeft nog geen relevante kenniswinst
opgeleverd, behalve indien deze werken onmiddellijk langs een historisch/archeologisch
relevant monument liepen. Aangezien dit hier niet het geval is, is de kans bijzonder klein dat
een relevant deel van een archeologische site aangesneden zal worden.
3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Vroeger onderzoek naar aanleiding van wegenwerken in gelijkaardige omgevingen heeft in
het Waasland nooit geleid tot relevante kenniswinst. Zelfs wanneer een archeologische site
aanwezig zou zijn, zou deze steeds grotendeels verstoord zijn door de bestaande of vroegere
randinfrastructuur van de weg en door de aanleg/herstellingen van de weg zelf. Verder
onderzoek zal dan ook geen relevante kenniswinst opleveren.
4. IMPACTBEPALING
De grootste impact van de werken zal bestaan uit de aanleg van de gescheiden riolering,
aangezien deze grotendeels geplaatst zal worden in – vermoedelijk – onverstoorde bodem. De
breedte die hierdoor verstoord zal worden, biedt echter geen mogelijkheid om degelijke
archeologisch observaties toe te laten die zouden kunnen leiden tot nuttige kenniswinst.
De wegenwerken zullen slechts een uiterst beperkte tot geen impact hebben, aangezien hierbij
het bestaande wegdek vervangen wordt. Deze werken zullen dan ook geen invloed hebben op
de mogelijk onverstoorde ondergrond.
5. BEPALING VAN MAATREGELEN
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden.
Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet.

1

