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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
Deze archeologienota kwam tot stand naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe collector op een
reeks braakliggende percelen tussen de Karnemelkstraat en de Polderstraat te Zelzate. De bestaande
collector wordt opgebroken en vervangen door een nieuwe collector die in oosten en het noordwesten
aansluit op de bestaande riolering. Voor de uitvoering van deze werken wordt er een werfzone en een
terrein voor grondverbetering langsheen het tracé voorzien.
De beoogde opbraakwerken, aanleg van een nieuwe collector en de bijhorende graafwerken worden
beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep
betrekking heeft de 3.000m² overschrijdt (ca. 4.2ha) en de zone der werken (ca. 1.7ha) de 1.000m²
overschrijdt moet er, in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een
bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te
evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).
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2 GEMOTIVEERD ADVIES
Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek voor de
geplande werken in zones waarop de archeologienota betrekking heeft. Het archeologisch potentieel
van het onderzoeksgebied is eerder klein en het potentieel tot kennisvermeerdering is laag tot
onbestaande. Dit baseren we op de volgende argumenten:
1. Het onderzoeksgebied is tot de dag van vandaag nagenoeg onbebouwd gebleven. De enige
uitzondering is de noordwestelijke hoek die in de tweede helft van de 20ste eeuw opgehoogd
werd en waarop vervolgens een RWZI werd aangelegd. Dit is bevorderlijk voor de bewaring
van archeologische resten.
2. Het terrein wordt momenteel 2m opgehoogd. Voorafgaand aan de ophogingswerken werd de
bovenste 30cm van de bodem reeds afgegraven.
3. De opbraak van de bestaande collector vind volledig plaats binnen de oorspronkelijke
aanlegsleuf en de ophogingslaag. Deze werken vinden bijgevolg plaats in reeds geroerde grond
4. De nieuwe collector wordt op exact dezelfde plaats als de oude collector aangelegd. De werken
voor de aanleg van de nieuwe collector vinden bijgevolg plaats binnen reeds geroerde grond.
5. De nieuwe persleiding en de bijhorende pompen komen grotendeels op het opgehoogde
nieuwe maaiveld te liggen. Op sommige plaatsen worden de leidingen ondiep ingegraven,
maar deze bodemingreep lift volledig binnen de ophogingslaag.
Op basis van de bovenstaande argumenten valt vervolgonderzoek niet te verantwoorden. Omwille van
die reden wordt vrijgave voor de betrokken terreinen geadviseerd.

3

3 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING
Naam

Functie

Handtekening

Datum

Didier Reyns

Director

19 juni 2017

Patrick Hambach

Director

19 juni 2017

Toon Moeskops

Business Unit Manager

19 juni 2017

Jan Coenaerts

Archeoloog/
Kwaliteitsverantwoordelijke

19 juni 2017

Anouk Van der
Kelen

Senior Archeoloog/
Projectmanager

19 juni 2017

4

