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Geachte heer Herremans,
Naar aanleiding van uw contact met onze dienst betreffende de archeologienota voor het
perceel gelegen langsheen de Oudevest 47 te 9000 Gent, kunnen wij u het volgende
laten weten:
De locatie van het projectgebied ligt in het noordelijke gedeelte van het middeleeuwse
Gent, even ten noorden van de Sint-Jacobskerk. Het perceel ligt in de zogenaamde
Waterwijk, een gebied dat bij de stad werd ingelijfd in 1213 en waar nog maar beperkte
archeologische gegevens over bekend zijn.
Op basis van de door u aangehaalde bestaande bronnen wordt het archeologisch
potentieel van het projectgebied ingeschat als laag. U haalt terecht aan dat de poging tot
kennisvermeerdering zeer klein is. Dit is onder andere te wijten aan de verstoring van het
bodemarchief door antropogene activiteiten sinds de 19de eeuw. De door u uitgevoerde
controleboringen tonen ook intense historische ophogings- en nivelleringswerken. Dit
bevestigt tevens de algemene kennis over dit meersengebied dat in de loop der eeuwen
danig werd opgehoogd in de strijd tegen het water. Recent onderzoek op de Minnemeers
bevestigt deze ophogingen. Anderzijds is de impact van de geplande werken eerder
beperkt in oppervlakte en enkel lokaal bereiken ze in diepgang eventueel archeologische
relevante niveaus. Zowel het aan te leggen pad, als de funderingsplaat langsheen de
straat zijn ondiep, waardoor er geen tot slechts een beperkte kans is op het aansnijden
van eventuele archeologische lagen.

De impact op eventueel archeologisch erfgoed is bij deze dus beperkt en er is weinig kans
om tot kennisvermeerdering te komen door een archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem.
Rekening gehouden met de gestelde diagnose en de betekenis van de plek, deelt
Stadsarcheologie Gent de visie zoals aangehaald in het programma van maatregelen.
De eindbeslissing in dit dossier blijft bij Onroerend Erfgoed.

Met vriendelijke groeten,

Geert Vermeiren
Wnd Directeur

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres:
Stad Gent - Stadsarcheologie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Dulle-Grietlaan 12 |9050 Gent | 09 266 57 60
stadsarcheologie@stad.gent | www.gent.be
Bereikbaar: Bus 3 (halte: Odilon Vanderlindenstraat) - Tram 21/22 (1ste halte: Brusselsesteenweg)
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

