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DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1 SAMENVATTING LANDSCHAPPELIJKE EN ARCHEOLOGISCHE
GEGEVENS
Op basis van landschappelijke, archeologische en historische gegevens kan een inschatting gemaakt
worden van de aard en ouderdom van eventuele archeologische vindplaatsen ter hoogte van het
onderzoeksgebied.
Het onderzoeksgebied bevindt zich ter hoogte van de percelen (124/B3 en 82/X) gelegen in de
Schutterijstraat 34 te Deinze waarop het Sint-Vincentiusziekenhuis is gelegen. Het plangebied bevindt
zich binnen een archeologische zone die gevormd wordt door de historische stadskern van Deinze. De
huidige situatie kenmerkt zich door een volgebouwd domein waarop zich naast bebouwing ook
voornamelijk verharding bevindt. Enkel in de noordwestelijke hoek, ter hoogte van de achtertuinen van
de P.Benoitlaan in het oosten en langs de Ramstraat in het westen bevinden zich nog onverharde,
groene zones.
Er wordt binnen het onderzoeksgebied een verwijderen van de huidige containers, een aanleg van een
nieuwe reeks containers op dezelfde plaats, een aanleg van een septische put, alsook voor het
merendeel bovengrondse regen- en vuilwaterafvoer en een infiltratiebekken voorzien. Voorts zal de
zone ten noordwesten van de containers waar nu een deel als groenzone in gebruik is, voornamelijk
dienen als enerzijds bijkomende ruimte voor containers en anderzijds parkeergelegenheid op
waterdoorlatende verharding waarvoor verschillende groene perkjes zullen worden verwijderd.
Tenslotte zal de vleugel in het zuidwesten behouden blijven maar zal de interne onderverdeling ervan
op een andere manier voorzien worden. Aan deze laatste wijziging komt evenwel geen bodemingreep
aan te pas. Samenvattend kan gesteld worden dat de bodemingrepen door de band genomen beperkt
zijn, zowel in oppervlakte als in verstoringsdiepe. Dit laatste met uitzondering van de uitgraving vereist
voor het plaatsen van een septische put, maar deze is beperkt in oppervlakte. Hetzelfde geldt voor de
aanleg van de septische put. De bodemingrepen zullen (op de funderingszolen ter hoogte van de
containerzone en de septische put na) in reeds geroerde grond plaatsvinden. De bijkomende verstoring
als gevolg van de funderingen ter hoogte van de containerzone zijn telkens zeer lokaal en heel erg
beperkt in oppervlakte (ca 77m²) en hetzelfde geldt voor het plaatsen van een septische put (ca 3,7m²).
Daarenboven is ter hoogte van beiden de bovenste halve meter reeds geroerd als gevolg van de aanleg
van verharding en het plaatsen van de huidige containers met een onvermijdelijke compactie als gevolg.
Landschappelijk gezien bevindt het onderzoeksgebied zich in een interessante zone. Het
onderzoeksgebied situeert zich op een iets hoger gelegen gedeelte (enkele meters hoger dan de
gemiddelde TAW-waarde binnen de vallei) vlakbij een bocht in de Leie. Dit maakt dat het plangebied ter
hoogte van een aantrekkelijke locatie binnen het landschap is gelegen en verklaart waarom de plek een
zekere aantrekkingskracht uitoefende op de mens in het verleden. Hoge en droge gebieden nabij water
genereren specifieke biotopen voor zowel fauna als flora en zijn steeds gegeerde uitvalsbasissen
geweest. De bodem zou volgens de bodemkaart vergraven zijn door veelvuldige menselijke ingrepen,
maar dit is gezien de ouderdom van deze kaart en het feit dat men door bebouwing soms niet in staat
was te karteren geen onomstotelijke zekerheid. De kans bestaat dus dat nog de oorspronkelijke in de
omgeving voorkomende bodemopbouw (zandleembodems met een verbrokkelde textuur B-horizont
zijn en gleyige kleigronden met een reductiehorizont betreffen) voorkomt.
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Op de Centrale Archeologische Inventaris komen in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied
waarden uit voornamelijk de middeleeuwen en eerder uitzonderlijk uit het neolithicum en uit de ijzertijd
of Romeinse periode voor. Het gaat om zowel sporen van bewoning (kelders, houten bebouwing,
occupatielagen, waterputten, beerputten, schuren, …) en begraving (vlakgraven) als om
plaatsgebonden erfgoed (klooster, kerk, hospitaal, herberg, site met walgracht). Hierbij ligt zoals reeds
aangegeven de nadruk voornamelijk op de volle, late en ook post-middeleeuwen. Er kan gesteld worden
dat de kans op de aanwezigheid van archeologische sporen en/of vondsten uit de middeleeuwen reëel
is. Ook kunnen restanten uit oudere of jongere periodes bij voorbaat niet uitgesloten worden. Op
historische kaarten is op het uiterste zuiden van het plangebied na alvast geen bebouwing zichtbaar.
De vraag is in hoeverre de veelvuldige antropogene bodemingrepen in recente periodes op het terrein
dit erfgoed niet in grote mate verstoord hebben en in hoeverre dit nog verder aangetast zal worden
tijdens de in oppervlakte en diepte beperkte toekomstige bouwwerkzaamheden. De archeologische
verwachting dient bijgevolg bijgesteld te worden naar laag.

2 GEMOTIVEERD ADVIES
In verband met het archeologisch potentieel is het echter van belang de conservatiegraad van de
mogelijke archeologische restanten nader te bekijken en te onderzoeken in combinatie met de impact
van de werken. Het is de vraag in welke mate deze bewaard zijn gebleven binnen de grenzen van het
onderzoeksgebied.
Gezien de reeds bestaande hoge verstoringsgraad binnen het plangebied, de beperkte aard en diepte
van de toekomstige bodemingrepen, de te fragmentaire aard van een ruimtelijk kijkvenster bij verder
vooronderzoek en de afweging van de kosten versus baten van archeologisch onderzoek, adviseren wij
een vrijgave van het plangebied.
Op basis van deze studie kan besloten worden dat ondanks de gunstige landschappelijke ligging van het
onderzoeksgebied en de ligging binnen een archeologische zone het potentieel tot
kennisvermeerdering bij archeologisch onderzoek met betrekking tot de geplande werken binnen het
onderzoeksgebied gedecimeerd tot verdwenen is. Er wordt bijgevolg geen verder vooronderzoek
geadviseerd voor het onderzoeksgebied.
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