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Het gemotiveerde advies is gebaseerd op het bureauonderzoek dat voor dit plangebied is uitgevoerd.
Binnen dit bureauonderzoek is het kennispotentieel van het plangebied bepaald op basis van de
archeologische verwachting en de geplande werkzaamheden. Op basis van dit potentieel is een advies
voor vervolgonderzoek geformuleerd, dat resulteert in onderliggende programma van maatregelen.
Het plangebied is gelegen aan de Papenakkerstraat in de gemeente Sint-Niklaas. Het betreft een terrein
dat momenteel in gebruik is als supermarkt met parkeerplaatsen rondom en ondergronds. De huidige
supermarkt en het omliggende terrein zullen verbouwd worden, waardoor er meer parkeerplaatsen
rondom het gebouw worden geplaatst en tevens de supermarkt een groter oppervlak zal beslaan.
Daarvoor wordt ook bebouwing gesloopt. Ten behoeven van deze werkzaamheden is voor het
plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd, waarbij al snel een archeologienota met beperkte
samenstelling afdoende bleek te zijn voor dit plangebied. Binnen het plangebied wordt grotendeels
gewerkt binnen de bestaande verstoringen. Op basis van de geplande werkzaamheden en een
inventarisatie van de bestaande situatie blijkt dat het volledige plangebied verstoord is vanaf ca. 0.50 tot
gedeeltelijk ca. 3.00 m. Deze verstoring is gebaseerd op de al aanwezige parkeergarage, bebouwing en
bestaande wegenis. Door verschillende bebouwingen zoals te zien is op de luchtfoto’s vanaf 1971(zie
verslag van resultaten) is hoogstwaarschijnlijk de verstoring binnen het plangebied plaatselijk dieper dan
de huidige verstoring door de wegenis. Daarmee wordt het aannemelijk geacht dat er binnen het
plangebied geen archeologische resten meer aanwezig zullen zijn.
Op basis van bovenstaande argumenten is gekozen voor een nota met beperkte samenstelling en wordt
voor het plangebied geen verder onderzoek geadviseerd. Het plangebied wordt vrijgegeven.
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Tabel 1. Sint-Niklaas, Verbouwing van de Aldi aan de Papenakkerstraat. Kadastrale gegevens.

Fig. 1. Sint-Niklaas, Verbouwing van de Aldi aan de Papenakkerstraat Locatie aanduiding van plangebied binnen de directe
omgeving en binnen België.
A plangebied; B locatie van het plangebied

