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1 INLEIDING
Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de bouwheer naar aanleiding van de geplande
bouwwerken op de percelen A15m en A16c, gelegen langs de Gentbruggekouter 79 te Gentbrugge.
De hiertoe beoogde opbraak van aanwezige infrastructuur en graafwerken ten behoeve van de aanleg
van een reeks huizen en appartementen worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de
oppervlakte van de percelen de 3000m² overschrijdt en de ingreep in de bodem de 1000m²
overschrijdt moet er, in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet voorafgaand aan een
bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te
evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Hierbij werd bijgevolg een archeologienota
opgemaakt op basis van bureauonderzoek gecombineerd met een prospectie in de bodem door
middel van proefputten en –sleuven.
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Figuur 1: GRB met afbakening studiegebied (bron: Geopunt 2016)

3 GEMOTIVEERD ADVIES
Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij
aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw appartementen en garages, ter
hoogte van de Gentbruggekouter 79 in Gentbrugge.
Op basis van een analyse van landschappelijke historische, cartografische en archeologische gegevens
over het projectgebied menen wij te kunnen besluiten dat de impact van de geplande werkzaamheden
op het archeologisch bodemarchief minimaal is. Uit proefputten en proefsleuven blijkt het terrein
namelijk deels opgehoogd en vervuild (noordsector) en verstoord (zuidsector). Verwacht wordt dat
archeologische sporen slecht zijn bewaard, moeilijk leesbaar zijn en niet in ruimtelijke context zouden
kunnen worden geplaatst, zeker indien men rekening houd met de aard van de verwachte sites (rurale
bewoning met lage densiteit aan sporen).
Deze gegevens maken dat de impact van de werken op de archeologie beperkt is. Door de gebrekkige
bewaring van de sporen onder de huidige fabrieksgebouwen is het kennispotentieel nihil. Een kostenbaten afweging pleit daarom voor het afzien van verder onderzoek. Bijgevolg dient ook geen
programma van maatregelen te worden opgesteld.

