Deel 3: Programma van maatregelen
1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen
1.1. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek
Voor het opstellen van de archeologienota werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd.
Vooronderzoek met ingreep in de bodem was wegens het functioneel zijn van de betreffende wegen
niet mogelijk. Uit de bureaustudie blijkt ook dat dit in het kader van de werken die uitgevoerd gaan
worden geen meerwaarde zou hebben.

Plan 1: Situering projectgebied op huidig kadaster
1.2. Impactbepaling
Het project behelst de heraanleg van een gedeelte van de Houtdoklaan (van de Muidebrug tot aan de
Spadestraat), de heraanleg van een gedeelte van de Spadestraat (Van de Zeilstraat tot aan de
Roerstraat) en de uitbraak van de Houtdoklaan voor omvorming tot groen (tussen Roerstraat en
Zeilstraat).
Dit kadert in een groter project: de creatie van een Wijkpark in opdracht van Stad Gent Departement
Publieke Ruimte en door de Groendienst van Stad Gent ontworpen. Hierbij wordt de groenzone tussen
Spadestraat en Houtdoklaan (perceel 3167R) bij het park gevoegd. Het hele noordelijke deel van de
Houtdoklaan wordt hier voor opgegeven en uitgebroken, in de plaats komt groen om de verbinding met
het park rond het Houtdok volledig te maken.
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Om de lijnbus die van de Houtdoklaan gebruik maakt een nieuw traject via de Spadestraat te laten
rijden zijn er in de wegenis enkele aanpassingen nodig. Deze aanpassingen zijn het onderwerp van
deze archeologienota.
De werken in het projectgebied impliceren volgende ingrepen:
- opbraak en verwijderen van de straatverharding van het noordelijk deel van de Houtdoklaan,
uitbraak oude riolering en aanvullen met teelaarde.
- stroomlijnen van de inrit Spadestraat op plaats van huidig grasperkje
- aanpassingen straatafwerking (voetpadhoeken, borduren) voor vlotte doorgang bus
- beplantingswerken
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 5750 m², waarvan ca. 2000 m² voor de
wegeniswerken en 3750 m²voor de toekomstige groenaanleg ter hoogte van de uit te breken
Houtdoklaan.
Deze werken grijpen nergens dieper in dan het bestaande gabarit, plaatselijk wordt het bestaande
wegdek uitgebroken en in functie van het nieuwe tracé voor de lijnbus weer opgebouwd of aangepast.
Enkel op de plek van de huidige groenspie aan de samenkomst van de Spadestraat en Houtdoklaan zal
men bij het stroomlijnen van deze straattoegang de aard van de bovenlaag veranderen. Een perkje
maakt hier plaats voor wegenis. Door deze zone loopt wel de verstoring van een bestaande riolering
(blijft behouden). De opbouw van de nieuwe wegenis zal hier maximaal 41 cm bedragen.
Uit het cartografisch en historisch onderzoek is gebleken dat de plek weliswaar een mogelijk potentieel
bezit voor menselijk vertoeven in het verleden, maar dat de ontwikkelingen uit recentere tijd, met het
graven van het Houtdok voor de uitbouw van een haven, en het aanleggen van de straten, leggen van
riolering en nutsleidingen de eventuele hoeveelheid bewaard archeologisch erfgoed verkleind en
verknipt heeft. De ingrepen bij de geplande werken gaan niet dieper dan deze verstoringen uit recent
verleden. Enkel het grasveldje aan de inrit van de Spadestraat is relatief gespaard gebleven. Maar ook
dit is verstoord door riolering en huisaansluitingen. De verstoring voor de nieuwe wegaanleg beperkt
zich ook hier tot de bovenzone (opbouw weg 41 cm). Hierdoor zal geen archeologisch kennispotentieel
verloren gaan.
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1.3. Bepaling van maatregelen
Na een grondige bureaustudie kan gesteld worden dat de geplande werken nergens dieper gaan dan
voorgaande verstoringen, behalve mogelijk ter hoogte van het groenperkje inrit Spadestraat. Maar
gezien de geringe diepte van de ingreep en de versnippering van de zone door riolering en
huisaansluitingen en er geen rechtstreekse aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologisch
erfgoed op die plek zijn geen verdere archeologische maatregelen nodig.
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