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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het uitgevoerde
vooronderzoek aan de Sint-Lievenspoortstraat 129 te Gent. De vaststellingen over de aan- of
afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de
initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies
of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

1.1 Archeologische sites binnen het onderzoeksterrein
De aanwezigheid van een archeologische site
Het projectgebied aan de Sint-Lievenspoortstraat te Gent werd, op basis van de geplande ingrepen
en gekende verstoringen opgedeeld in verschillende zones. Reeds in de fase van het
bureauonderzoek kon voor een deel van het projectgebied vastgesteld worden dat verder
vooronderzoek geen potentieel op kennisvermeerdering te bieden had. Het gaat om de zones 1, 2 &
3A:
-

Zone 1: Geplande impact is minimaal;

-

Zone 2: Reeds sterk verstoord & een beperkte ingreep

-

Zone 3A: Reeds sterk verstoord

Voor een deel van het projectgebied (zone 3B) was er echter nog niet voldoende informatie voor
handen om de aan- of afwezigheid van een effectieve archeologische site ondubbelzinnig aan te
tonen. Om de doelstelling van het vooronderzoek, het aantonen van de aan- of afwezigheid van een
archeologische vindplaats, alsnog te halen werd verder onderzoek uitgevoerd in de vorm van een
vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefputten. Tijdens dit onderzoek werden
in de zone 3B in één kleine zone een weinig sporen aangetroffen waarvan vermoed kan worden dat
ze teruggaan tot historische bebouwing langs de Sint-Lievenspoortstraat.
Hoewel er tijdens dit onderzoek wel degelijk sporen aangetroffen werden, kon niet gesproken
worden van een waardevolle archeologische site. En werd besloten dat er geen kans is tot enig
kennispotentieel of- vermeerdering.

1.2 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek
Potentieel en waardering kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek
Reeds tijdens het bureauonderzoek kon voor een deel van het projectgebied vastgesteld worden dat
verder vooronderzoek geen potentieel op kennisvermeerdering te bieden had. Het gaat om de zones
1, 2 & 3A.

-

Tijdens het uitgevoerde onderzoek werd geen vondstmateriaal aangetroffen dat een
datering van de contexten, ouder dan de 19de eeuw, toe laat;

-

De zone waar eventueel aanvullende sporen van bewoning verwacht kunnen worden
beperkt zich tot de strook direct langs de Sint-Lievenspoortstraat. Deze onverstoorde zone is
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Het vooronderzoek ter hoogte van zone 3B bracht echter enkele archeologisch relevante sporen aan
het licht. Men kan echter stellen dat eventuele archeologische sporen die bij verder onderzoek aan
het licht zouden komen slechts een beperkte kennisvermeerdering kunnen opleveren:
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dus niet alleen zeer klein, een groot deel van deze zone werd reeds onderzocht aan de hand
van de onderzochte proefput.
Op basis van bovenstaande argumenten kan gesteld worden dat er geen potentieel op
kennisvermeerdering aanwezig is bij verder onderzoek.
Dit dossier werd eveneens voorgelegd aan de Dienst Stadsarcheologie Gent, die het bovenstaande
advies van BAAC onderschreef
Volledigheid van het vooronderzoek
Gezien het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij verder (voor)onderzoek is het
archeologisch onderzoek binnen het kader van de betreffende stedenbouwkundige vergunning dan
ook volledig.

1.3 De impactbepaling
Er wordt bij de geplande ingrepen geen waardevol archeologisch erfgoed bedreigd.

1.4 Bepalingen van maatregelen
Gezien het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij de uitvoering van
vervolgonderzoek, zijn volgens de beslissingsboom C.G.P.5.2. geen verdere maatregelen nodig:
-

Voldoende info over aan- of afwezigheid archeologische site? JA

-

Site afwezig? NEE

-

Voldoende info over kennispotentieel? JA

-

Is er potentieel op kennispotentieel aanwezig? NEE

-

Archeologienota: Geen maatregelen nodig
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Het archeologisch onderzoek binnen het kader van de betreffende vergunningsaanvraag is dan ook
volledig.
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Figuur 1: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek.1
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