
Schuilkelder uit WOII ontdekt onder speelplaats
basisschool De Kleurdoos

De Stad Gent wil scholen de komende jaren stimuleren om hun speelplaatsen om

te toveren tot een groene en avontuurlijke speelplaats (GRAS). In dit kader wordt

momenteel de speelplaats van basisschool De Kleurdoos in Ledeberg

gerenoveerd. Bij de graafwerken werd een schuilkelder uit de Tweede

Wereldoorlog blootgelegd.

Schuilkelder

Volgens opzoekingen van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent dateert de

schuilkelder uit 1943 en deed het gebouw in de eerste plaats dienst als schuilplaats voor

leerlingen en personeel van de school. Later konden ook omwonenden er buiten de schooluren

gebruik van maken. Op nog bestaande plannen staat vermeld dat de kelder plaats bood aan 175

personen, maar volgens de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie zijn er geen

aanwijzingen gevonden dat de structuur ooit effectief gebruikt is om te schuilen.



Vervuilende deklaag

De schuilkelder is bedekt met een laag koolteer, een materie die vroeger zeer frequent werd

gebruikt als waterafdichting voor gebouwen. Sinds 1998 is het gebruik van teer verboden.

Aangezien de schuilkelder onder een laag gestabiliseerd zand lag met daarboven nog een

afdekking door betontegels, is de kans zeer gering dat de grenswaarden voor vervuilende

uitstoot werden overschreden. Om hierover zekerheid te hebben, zullen er eerst nog enkele

testen worden uitgevoerd. Als preventieve maatregel is de schuilkelder intussen opnieuw

afgedekt met een grondlaag.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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