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1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK
Ter hoogte van de Pijkedreef te Belsele zal het stadsbestuur van Sint-Niklaas een BMX-piste
en baseballveld aanleggen. Naar aanleiding hiervan werd een vooronderzoek zonder ingreep
in de bodem uitgevoerd door Erfpunt. Op basis hiervan werd beslist om een archeologische
prospectie met ingreep in de bodem uit te laten voeren. Deze kon niet uitgevoerd worden
voorafgaand aan het bekomen van de omgevingsvergunning omwille van maatschappelijke
redenen.

Op 3 oktober werd het verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Aangezien er
geen (indicatoren voor) prehistorische resten werden aangetroffen, kon onmiddellijk worden
overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Dit laatste werd uitgevoerd op 19 en 20
november. Na afronding van deze onderzoeken kan gesteld worden dat het uitgevoerde
vooronderzoek volledig is.
2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE
Noch het verkennend archeologisch booronderzoek, noch het proefsleuvenonderzoek leverde
aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologisch relevant erfgoed. Op basis van de
resultaten van beide onderzoeken kan gesteld worden dat binnen het projectgebied geen
archeologisch erfgoed aanwezig is.
3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE
Binnen het projectgebied is geen archeologische site aanwezig.
4. IMPACTBEPALING
De geplande werken zullen geen enkele impact hebben op archeologisch erfgoed, aangezien
dit niet aanwezig is.
5. BEPALING VAN MAATREGELEN
Voor de geplande werken dienen geen verdere maatregelen voorzien te worden op vlak van
archeologie. Het huidige projectgebied kan toegevoegd worden aan de GGA-kaart.
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