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DEEL 3: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van maatregelen
Het uitgevoerde bureauonderzoek biedt voldoende informatie voor het opstellen van een
gemotiveerd advies. Het gevoerde archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
wordt dan ook beschouwd als volledig in functie van een aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning voor het herinrichten van de terreinen langs de Kasteellaan 54 te Gent (percelen
D181z4, D181h5, L15t12) door Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw.
Het assessment gebaseerd op een combinatie van landschappelijke, archeologische en historischcartografische data wijst op een beperkt archeologische potentieel gezien de locatie van het
projectgebied in de laaggelegen gebieden van het alluvium van de Schelde, en een zeker
historisch gebruik als weiland sinds de volle middeleeuwen tot in de 19de eeuw. De kans dat de
nabije 16de eeuwse stadsgracht zich binnen het projectgebied situeert is klein. Op basis van
historische-cartografie en het huidig kadaster wordt deze ten westen van het projectgebied
gesitueerd.
Het assessment wijst bovendien op mogelijke verstoring van de ondergrond en dus ook van
potentiële archeologische vindplaatsen door antropogene activiteiten vanaf het einde van de
19de. Een groot deel van het terrein is momenteel nog steeds bebouwd, terwijl het ander deel is
verhard. De nieuwbouw beperkt zich grotendeels tot de reeds bebouwde zones. Bovendien,
omwille van de beperkte draagkracht van de bodem op het terrein wordt de nieuwbouw
gefundeerd op palen en blijft afgraving sowieso beperkt. Men kan er dan ook vanuit gaan dat de
aanleg van de bestaande gebouwen eenzelfde of zelfs grotere impact op de bodem heeft gehad,
als de geplande werken. Er kan dus ook verondersteld worden dat het merendeel van de
eventueel ooit aanwezige vindplaatsen in grote mate verstoord zal zijn binnen de diepte van deze
werkzaamheden. Enkel de meest westelijke nieuwbouw wordt opgetrokken op onbebouwd
terrein. De paalfunderingen indachtig, blijft ook hier de impact echter beperkt tot de bovenste
(vermoedelijk eind 19de eeuw opgehoogde) grondlagen.
Algemeen, kan men dus besluiten dat het potentieel tot kennisvermeerdering inzake archeologie
binnen dit projectgebied eerder klein tot zeer klein is, of alleszins beperkt tot een erg lokaal
(paalfundering – riolering – putten) en fragmentair beeld dat niet veel meer kan bijdragen dan
een bevestiging van de gekende topografie.
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2. Bepaling van de maatregelen
Bovenstaand gemotiveerd advies gaat er vanuit dat het potentieel tot kennisvermeerdering
relatief laag is en dat daardoor verder archeologisch onderzoek kosten-baten niet aangewezen
lijkt. Er dient dus geen programma van maatregelen worden opgesteld.
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