ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET
BODEMARCHIEF AAN DE PANTSERSCHIPSTRAAT
GENT
(PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ABO Archeologische Rapporten 956

Rapport opgemaakt door: Anna De Rijck

april 2019
Kontichsesteenweg 38

Dossiernr. 26058

B-2630 Aartselaar

OE: 2019D264

TE

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN
1 Gemotiveerd advies
Deze archeologienota kwam tot stand naar aanleiding van de aanleg van een nieuw gatehouse en
lockerruimte, een fietsenstalling, wegenis en een parking. De beoogde bouwwerken en graafwerken
worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Het onderzoeksgebied is binnen een industriezone
in de haven van Gent gelegen en meer specifiek zijn er sinds de jaren ‘70 raffinaderij-activiteiten
gaande.
Het potentieel tot kennisvermeerdering is zeer laag tot nihil op basis van onderstaande argumenten:


De bodemkaart geeft aan dat ter hoogte van het onderzoeksgebied bodemtype OB voorkomt.
Dit impliceert dat de ondergrond er naar alle waarschijnlijkheid vergraven en/of verstoord is.



Een eventuele ophoging van 0-2m dik zou voorkomen ter hoogte van het plangebied. Hier
bestaat echter geen zekerheid noch details over. Er bestaat dus eveneens een kans dat de
ophoging onbestaande (=0m dik) is.



Het volledige plangebied en meer specifiek de zone van de toekomstige bodemingreep kende
ten gevolge van de raffinaderij-activiteiten een historische verontreiniging. In dit kader volgde
een sanering die werd uitgevoerd aan de hand van diverse technieken. Eén daarvan betrof een
ontgraving tot 3,5m diepte. Later werd de zone opnieuw uitgegraven tot 2m-MV. Tijdens de
saneringsprojecten werd deze zone eveneens volledig gecompacteerd. Er werd gesaneerd tot
op een aanvaardbare restwaarde maar er bestaat nog steeds een aanzienlijke
restverontreiniging.



De zuidwestelijke hoek van de toekomstige bodemingreep werd in het verleden (1971) ook
reeds volgebouwd met industriële structuren (Error! Reference source not found.).



De verstoring van de werkzaamheden zal de eventueel aanwezige archeologische lagen niet
verstoren. De verstoringsdieptes zullen namelijk maximum 1m –MV bedragen en bevinden
zich bijgevolg in reeds geroerde grond.



Eventuele diepliggende restanten van de zich – mogelijk - in het noordwestelijk deel van de
zone van de toekomstige bodemingreep bevindende omgrachte hoeve zullen niet
aangesneden worden. Mogelijk bevinden zich dieper dan 3,5m-MV nog restanten van de
omgrachting, maar gezien de werken niet tot op dergelijke diepte zullen gaan, verdienen deze
aanbeveling om in situ gelaten te worden. De nauwkeurigheid van historisch kaartmateriaal in
acht nemend, bestaat daarnaast de kans dat deze omgrachte hoeve zich niet binnen de zone
van de toekomstige bodemingreep bevindt.

Doordat de geplande werken geheel in de afgegraven en later terug aangevulde laag zullen
plaatsvinden, is het kennispotentieel nihil en wordt er dus geen verder archeologisch onderzoek
geadviseerd.
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