
Voor het afwaarts deel zal het project gepaard gaan met grootschalige

bodemverstoringen: vergravingen in functie van de aanleg avn een nieuwe

kanaalarm of verbreding bestaand kanaal. Zoals aangegeven bij de

methodiek kan dit gepaard gaan met een grote impact ten aanzien van

potentieel archeologisch erfgoed, gezien deze dan direct en fysiek worden

aangetast.

Indirecte effecten zijn mogelijks te verwachten ten gevolge van

grondwaterdalingen of -stijgingen. De relevante invloedszone hiervan werd

reeds besproken bij afbakening van het studiegebied. Algemeen blijkt dat de

relevante stijgingen of dalingen (�1m) beperkt zullen zijn.

Mogelijke effecten door tijdelijke bemalingen gedurende de aanlegfase of

door werfzones worden hier niet behandeld en zijn voorwerp van studie in

een latere fase. Deze worden als minder strategisch onderscheidend geacht

in functie van de onderlinge afweging van de verschillende alternatieven.

Zoals beschreven bij de referentiesituatie zijn er over het hele studiegebied

mogelijke resten van de wereldoorlogen te verwachten, vaak bestaande uit

nog niet ontplofte explosieven.

In de nota ‘Historisch onderzoek naar CTE’ wordt met betrekking op de kans

op het voorkomen van niet ontplofte explosieven aangeraden om voor het

integrale studiegebied, aangezien nog niet is geweten wat voor grondwerken

waar zullen plaatsvinden, de bovenste twee meter door middel van

magnetometrie ofwel ijzerdetectie te detecteren op niet-ontplofte munitie.

Voor de waterbodem wordt aangeraden, omwille van verstorende factoren die

te verwachten zijn in een verstedelijkte omgeving, enkel in de zones die

hebben blootgestaan aan bombardementen en de zones met verhoogd risico

op dumpmunitie, de inzet van een sss-survey icm magnetometrie en

subbottom profiler aan. Indien objecten worden aangetroffen die mogelijk op

aanwezigheid van niet-ontplofte explosieven kunnen duiden zullen deze door

een CTE-deskundige moeten worden blootgelegd en geïdentificeerd. Indien

het niet-ontplofte explosieven betreft zullen deze worden overgedragen aan

DOVO. Dit geldt voor zowel de land- als de waterbodem.

De aandacht van de ontwerper wordt erop gevestigd dat CTE informatie kan

leveren over het verleden 4 en dus archeologische waarde kan hebben.

Bij grootschalige CTE-saneringsprojecten en/of sanering in zones waar er op

basis van historische bronnen duidelijke evidentie is van de kans op

aanwezigheid van archeologische structuren in de bodem (loopgrachten,

depots, …) is een combinatie van CTE-sanering en archeologisch onderzoek

noodzakelijk. Dit houdt in dat de CTE-sanering wordt begeleid door een

erkend archeoloog. Deze archeoloog voert de nodige registraties uit, conform

de bepalingen van het onroerenderfgoeddecreet. Dergelijke gecombineerde

aanpak waarborgt dat de werf geen continue hinder ondervindt door

toevalsvondsten en is tevens de enige manier om een goede archeologische

waarneming te doen.

Opwaarts La Flandre

Ten gevolge van de aanleg van het kanaal en de verbreding/verdieping in de

jaren 1970 met een waterdiepte van ca. 3,5m, werd het even-tueel aanwezig

archeologisch erfgoed binnen de contouren van het kanaal reeds bij de

aanleg van het kanaal vernield.

De kans op het aantreffen van intact archeologisch materiaal bij de verdieping

(naar 4,5m waterdiepte) in het opwaarts gedeelte wordt dan ook laag

ingeschat (muv eventueel oorlogserfgoed aanwezig in de waterbodems).
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... MET AANDACHT VOOR RISICO OP

INDIRECTE IMPACT
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De grootste archeologische impact is te

verwachten op de rechteroever van het

bestaande kanaal. Zoals aangegeven in de

beschrijving van de bestaande toestand bevond

zich hier de voormalige Groeninge-abdij die

verdween in 1578. Langs weerszijden van het

kanaal liggen mogelijk overblijfselen van de 17de

eeuwse citadel, en werden in deze omgeving ook

vondsten van prehistorische en romeinse periode

gedaan.

Voor beide laatste betreft het echter losse

vondsten gedaan in vergraven aarde afkomstig

van de aanleg van het kanaal, dus in secundaire

context.

In functie van de mogelijke resten van de

Groeningeabdij en 17de eeuwse citadel is het

aangewezen om in de zone ter hoogte van de

mini-bypass (omgeving Ruitersweg, tussen

Gentsesteenweg en Leie) grootschalig

bodemonderzoek te doen.

De meeste andere ingrepen bevinden zich in

reeds verstoorde gebieden. Op basis van verder

onderzoek moet worden bepaald in welke mate

archeologisch vooronderzoek aangewezen is.
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Het centrale deel loopt door een tot op

heden onbebouwd gebied. Hoewel er geen

bekende vindplaatsen gekend zijn, kan

worden aangenomen dat het doorsneden

gebied een hoge archeologische potentie

heeft. Rivieren en rivieroevers hebben

immers steeds een belangrijke

aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens

en bevatten vaak materiële overblijfselen uit

verschillende periodes. De hoge en droge

Leieoever vormde zo tijdens de Romeinse tijd

een belangrijke verbindingsas. 

Ter hoogte van een tot op heden onbebouwd

gebied mogelijks hoge archeologische

potentie heeft (zie hierboven).
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