Deel 3: Programma van maatregelen (Projectcode 2016G123)
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 naar aanleiding van de creatie van een wijkpark,
Bellevuepark, werd een bureaustudie uitgevoerd waarbij de geraadpleegde documentatie bekeken werd
naar impact op het archeologisch bodempatrimonium. De besluiten hieruit volstaan om een gegrond
advies te formuleren en een doorgedreven vorm van vooronderzoek met ingreep in de bodem is dus
niet nodig.

Plan 1: Situering projectgebied op huidig kadaster
1.2. Impactbepaling
In opdracht van Stad Gent Departement Publieke Ruimte werd door de Groendienst van Stad Gent een
ontwerp opgemaakt voor de creatie van een wijkpark aan de Jenny Tanghestraat in Ledeberg (zie Plan
4 in Deel 2: Verslag van resultaten). De aanleg van het Bellevuepark impliceert volgende werken:
- grondverzet: afgravingen en ophogingen i.f.v. paden en terreinprofilering
- aanleg van padeninfrastructuur
- beplantingswerken
De maximale afgraafdiepte bedraagt 45 cm. (zie plan)
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Plan 2: Bellevuepark, grondverzet, in rode stippellijn de afbakening van het projectgebied (Groendienst
Stad Gent)
Het betreft de kadastrale percelen Afd. 20, Sectie A, nrs 472X3, 472T3, en deels 472S3 (weg) en de
totale oppervlakte is 8147 m² en de afgravingen beslaan 2258 m², met een maximumdiepte van 45 cm
op de plekken waar wegverharding wordt aangelegd. Bij de andere zones beperkt het afgraven zich tot
35 cm en minder. Enkele beperkte zones worden opgehoogd.
Er werden tot nu toe nog geen archeologische vaststellingen gedaan binnen het projectgebied of in de
onmiddellijke omgeving. Uit de landschappelijke informatie blijkt dat de zone in oorsprong deel
uitmaakte van laaggelegen Scheldemeersen. De reconstructie van de gebeurtenissen aan de hand van
kaart- en fotomateriaal toont drie periodes van ingrepen waarbij het oorspronkelijke meersgebied
veranderde. De laatmiddeleeuwse werken in verband met de verbinding tussen Schelde en
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stadsgrachten, de industrialisatie op de rechter Scheldeoever eind 19de eeuw en de recente afbraak en
ombouw van de fabriekswijk tot woonwijk met groenvoorziening. Vooral de ingrepen bij de fabrieksbouw
en afbraak en de oprichting van de nieuwe woonblokken hebben voor verstoring van de
oppervlaktelagen gezorgd. Bij de ingreep die het onderwerp is van deze archeologienota wordt
plaatselijk een deel van die bovenlaag afgegraven. De kans dat hierdoor relevante archeologische
informatie verloren gaat is zeer klein. Ook de plaatselijke ophogingen vormen geen bedreiging voor
verlies aan archeologische informatie.
Stadsarcheologie gent vindt dan ook dat voor dit project niet verder in archeologisch onderzoek
geïnvesteerd moet worden.

1.3. Bepaling van maatregelen
Na een grondige bureaustudie kan gesteld worden dat de kans dat de geplande werken archeologisch
bodemarchief zullen vernietigen zeer klein is. De ingrepen beperken zich tot reeds geroerde
bovenlagen. Stadsarcheologie gent vindt dan ook dat voor dit project niet verder in archeologisch
onderzoek geïnvesteerd moet worden en er moeten dus geen maatregelen genomen worden.

2. Bijlagen

2.1. Plannenlijst

Projectcode: 2016G123
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1
2

Type plan
kadasterplan
plan met grondverzet

Onderwerp plan
projectgebied
projectgebied
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zie schaallat
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digitaal
digitaal

Datum
2015
2016
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