Programma van maatregelen:
Temse – Gasthuisstraat
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen
van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de
aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.

Gemotiveerd advies
Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2017A161) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen
bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande
vergunningsaanvraag.
Het bureauonderzoek geeft aan dat het archeologisch potentieel van het terrein hoog is. Er dient
rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd en de
middeleeuwen binnen het onderzoeksgebied. Het potentieel op goed bewaarde steentijd
artefactensites binnen het onderzoeksgebied lijkt klein, door de toch al grote afstand ten opzichte
van de meest nabijgelegen waterloop en anderzijds door de aanwezige bebouwing en verharding, die
een negatieve impact gehad hebben op de (voormalig) aanwezige teelaarde. Ook resten van de
voorganger van het huidige ziekenhuis zijn te verwachten. Deze resten dateren uit de 19de eeuw en
zijn goed gedocumenteerd aan de hand van historische kaarten en luchtfoto’s.
De kans lijkt klein dat relevante archeologische sporen nog bewaard zijn in de zone van de kelder. De
kelderverdieping is namelijk 1,80 m diep. De verstoringsdiepte van de verharding en groenzones is
niet gekend, net als de diepte waarop het archeologisch niveau zich bevindt. Hier bestaat de
mogelijkheid dat relevante archeologische sporen nog bewaard kunnen zijn. De bebouwing uit de
19de en 20ste eeuw heeft vermoedelijk wel een negatieve impact gehad op het bodemarchief,
waardoor het archeologisch potentieel van het terrein toch engiszins beperkt wordt.
Daarbovenop komt dat de geplande bodemingrepen geen grote impact zullen hebben op het
bodemarchief. Binnen de contouren van het bestaande gebouw worden geen nieuwe
bodemingrepen gepland, op de afbraak van enkele aanbouwen na. Alles samen betekenen de
geplande werken een bodemingreep van gemiddeld 50 cm diepte over een oppervlakte van ca. 3600
m² ter hoogte van de onverstoorde of beperkt verstoorde bodem. We kunnen besluiten dat de
impact van de geplande werken op het aanwezige bodemarchief beperkt zal zijn.
Al deze elementen doen besluiten dat het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend
archeologisch vooronderzoek beperkt is. Te beperkt om de kosten ervan te verantwoorden. Daarom
worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht, in het kader van de geplande
werken.
Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van
de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.
Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen
vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.
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